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NASZE TEŻ PIĘKNE!!!!!!
Jeszcze w czasie pandemii
nie mamy pełnej wolności
Proponuję więc spacer
w Gryfińskie Bieszczady
i Górkę Miłości
Jest maj cudowna wiosna,
błękitne bezchmurne niebo
Czyste powietrze nawet
nie czuć smogu,
a przy drodze wędrowca
rozkwitły przepięknie drzewa
krzewy bzu i głogu
Zatoń k/Krajnika ma Dolinę Miłościa Gryfino? Krzywy
Las Gryfińskie Bieszczady i Górkę Miłości
Górka przez wiele lat zapomniana i zaniedbana była!!
teraz po rewitalizacji wypiękniała i bardzo się zmieniła
Są tu: wytyczone dróżki, altanki, schodki, ławki, poręcze
Mam gdzie usiąść odpocząć jak się spacerkiem trochę zmęczę
Jest też wreszcie Taras Widokowy możesz oglądać panoramę
rozlewisk rzeki Odry i przyglądać się przepięknej krainie
nie musisz drapać się na górki w sąsiednim MICHELINIE!!!!!

Wanda Chruścicka

Wypadek
na starej S3
We wtorek 12 maja br. stanowisko kierowania w Gryfinie odebrało informacje z Centrum Powiadamiana Ratowniczego o wypadku drogowym w pobliżu
miejscowości Stare Czarnowo.

Ministerstwo zgubiło
wniosek!?
Przed tygodniem, w wydaniu z 8 maja napisaliśmy (w artykule Klimatyzacja
zamiast laptopów), że gminy Gryfino nie ma na liście uczestników rządowego
programu Zdalna Szkoła. A zapewnia on pieniądze na zakup laptopów (notebooków) dla uczniów i nauczycieli, niezbędnych do zdalnej nauki w okresie pandemii koronawirusa. Wiadomo przecież, że nie wszystkie dzieci mają taki sprzęt.
Czyżby gmina o te pieniądze nie wystąpiła?
I oto okazuje się, że kilka dni
później - 12 maja także gmina
Gryfino dostała od rządu (Ministerstwo Cyfryzacji) - 100
tysięcy złotych na ich zakup.
Dlaczego nie miała ich, gdy zamieszczaliśmy listę beneficjentów programu Zdalna szkoła?
Zastępca burmistrza Paweł Nikitiński przedstawił nam przyczynę, która okazała się równie

banalna, jak niezwykła. Otóż,
gmina wniosek w terminie złożyła... a ministerstwo ów wniosek zagubiło!
Przyznam, że o czymś takim
przez kilkadziesiąt lat pracy w
gazecie, nie słyszałem. No, ale
skoro wreszcie są pieniądze, to
jak zostaną rozdysponowane?
P. Nikitiński mówi, że dostaną
je proporcjonalnie - do ilości

uczniów - wszystkie 8 szkół
gminnych. W pierwszej kolejności dostaną zaś laptopy (może
ich być nawet 100 sztuk) z tego
programu uczniowie, którzy
złożą o to wniosek. Jak twierdzi
zastępca burmistrza, wszystkie
wnioski o udostępnienie laptopów, finansowane z innych programów – zostały zrealizowane.
rk

Trzy miesiące aresztu
Policjanci z Gryfińskiej jednostki pracowali przy sprawie dotyczącej napaści i kradzieży, w której pokrzywdzonym jest mieszkaniec Gryfina. Sprawcy przebywają
już w areszcie. Usłyszeli zarzuty za rozbój za co grozi od 2 do 12 lat kary pozbawienia wolności.
Gryfińscy policjanci otrzymali informację o tym, że
dwóch mężczyzn zaatakowało
w mieście 20-latka, a następnie
ukradło mu telefon komórkowy. Zaraz po zgłoszeniu interwencję podjęli funkcjonariusze
z Oddziału Prewencji Policji
w Szczecinie. Wspólnie z ko-

legami z gryfińskiej jednostki
patrolowali ulice poszukując
sprawców czynu. Dzięki swojej
pracy namierzyli, a następnie
zatrzymali 27 i 38-latka.
Mężczyźni zostali doprowadzenie do gryfińskiej komendy. Zostali przesłuchani oraz
usłyszeli zarzuty rozboju. Na-

stępnie skierowano do prokuratury wniosek o zastosowanie
tymczasowego aresztu. Sprawa
trafiła ostatecznie do sądu gdzie
zapadła decyzja o aresztowaniu
mężczyzn na trzy miesiące.
Sprawcy to obywatele Ukrainy, za zarzucany im czyn grozi
do 12 lat pozbawienia wolności.
KP

podziękowania

W imieniu organizacji pozarządowych
składamy podziękowania dla

Pani Magdaleny Pieczyńskiej
Radnej Miasta i Gminy Gryfino

Po przybyciu na miejsce
zdarzenia i przeprowadzeniu
rozpoznania stwierdzono, że samochód osobowy znajdował się
poza drogą. Kierowca zakleszczony, pozostali pasażerowie
wyszli z samochodu o własnych
siłach i zostali zabrani przez pogotowie ratunkowe. Działania
strażaków polegały na zabez-

pieczeniu miejsca zdarzenia,
zamknięciu drogi wojewódzkiej
nr 120 na czas działań. Następnie zrobiono dostęp do zakleszczonego kierowcy przy pomocy
narzędzi hydraulicznych. Udział
w działaniach brali: JRG Gryfino, OSP Stare Czarnowo, OSP
Kołbacz, policja oraz pogotowie
ratunkowe. 		
(dost)

za przekazanie partii maseczek ochronnych z przeznaczeniem
dla osób represjonowanych w okresie powojennym - sybiraków,
repatriantów, kresowian.
Maseczki zostaną dostarczone osobom potrzebującym.
Z poważaniem
Zdzisław Szczepkowski
Stow. Wspólnota Polska Gryfino

Planowe wyłączenia
15 maja w godz. 9 – 15 Gryfino ul. Jana Pawła II nr 56d do 56h.
18 maja w godz. 9 – 15 Gryfino ul. Jana Pawła II nr 80, 82.
19 maja w godz. 9 – 15 Gryfino ul. Bolesława Chrobrego 52.
21 maja w godz. 12 – 15 Banie ulica Baniewicka działki
letniskowe od budynku 27.

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!
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Szpital gotowy w lipcu?
Z zewnątrz nowy budynek szpitala Powiatowego w Gryfinie wygląda na gotowy.
A co się obecnie dzieje w jego wnętrzu?
Na jakim etapie są obecnie
prace wyposażeniowe i kiedy
nowy budynek ma zostać odebrany? Spytaliśmy o to Grzegorza Łaniuchę, naczelnika
wydziału inwestycji Starostwa
Powiatowego. - Zakończenie
robót budowlanych wyznaczono na koniec lipca bieżącego
roku – mówi naczelnik. - Obiekt
w zakresie kubatury został już
zakończony. Wykonane zostały wszystkie prac budowlane
– ściany, posadzki i tak dalej.
Trwa biały montaż i uzupełniane są brakujące jeszcze elementy
wyposażenia.

obiektu, jednak te prace już się
zaczęły.
Co z pieniędzmi?
Powszechnie wiadomo, że
ostatnio drożeje nie tylko praca ludzka, ale i materiały. Czy
zaplanowany budżet na budowę szpitala został dotrzymany?
Grzegorz Łaniucha wyjaśnia,
że prace przewidziane projektem są realizowane w ramach
zawartej umowy i jej koszty
nie ulegają dużej zmianie. Do
umowy zawarto aneks w wyniku którego zmieniono system
odprowadzania wód deszczo-

wych w taki sposób żeby proces
inwestycyjny nie przeszkadzał w
funkcjonowaniu szpitala (wyeliminowano brak możliwości
dojazdu karetek). - Rozważane są też inne modyfikacje w
sposobie wykonania prac oraz
roboty dodatkowe, które będzie
można zlecić wykonawcy, np.
niezbędne prace adaptacyjne w
starym budynku szpitala, umożliwiające połączenie budynków.
Wygląda jednak na to, że budżet
nie zostanie wyraźnie przekroczony - zapewnia G. Łaniucha..
rk

Czego jeszcze brak?
Jak się dowiadujemy, do kompletu zaplanowanych robót
brakuje jeszcze wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej,
przyłącza cieplnego pomiędzy
starym i nowym budynkiem,
oraz przebić przejścia pomiędzy
starą i nową częścią szpitala. Nie
zakończono robót w zakresie
zagospodarowania terenu wokół

Od kilku miesięcy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie nie działa oddział położniczo – ginekologiczny.
Powodem stały się braki kadrowe. Nie było też chętnego na objęcie stanowiska głównego lekarza tego
oddziału. Praca oddziału została zawieszona i rozpoczęło się poszukiwanie nowego ordynatora.
O stan prac nad odtworzeniem oddziału spytaliśmy prezesa szpitala powiatowego - Piotra
Ignaciuka. Prezes zapewnił nas,
że mimo znanych powszechnie
problemów z lekarzami, którzy
z powodu koronawirusa zostali
przypisani do konkretnych jed-

Od czasu transformacji kolejni Burmistrzowie zapominają, że największą dolegliwością mieszkańców Osiedla Górny Taras są uciążliwe schody łączące Osiedle z
Dworcem Kolejowym i Centrum Miasta.

rk

Powiat dostał
3.999.999,99 zł

niczną. Niestety tego nie uczyniono. Szansa została stracona.
Powód był prozaiczny, brak
kompetentnych specjalistów w
Urzędzie, by podjąć stosowne
działania.
Kolejne ekipy rezydujące w
gmachu Urzędu Gminy w ogóle
nie podjęły tematu.
Trwa przebudowa peronów i
okolic Dworca Kolejowego. Niestety sprawa wydłużenia przejścia tunelem na Osiedle, nie jest

włączona do inwestycji.
Po prostu nie skorzystano
znowu z nadarzającej się okazji.
Powód jak zawsze ten sam,
prozaiczny. Brak fachowości w
coraz liczniejszej kadrze gminnych urzędników. Czas się ocknąć. Wciąż jest szansa. Choćby
środkami UE, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski.

Jak się dowiadujmy, 25 marca
br. Zarząd Powiatu Gryfińskiego
podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury społecznej poprzez
wzrost dostępności publicznej
usług zdrowia - Rozbudowa
Szpitala Powiatowego”. Dofinansowanie w kwocie 3.999.999,99
zł przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie nr
9.3 „Wspieranie rewitalizacji w
sferze fizycznej, gospodarczej i
społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Aforyzmy i foto: Wanda Chruscicka
Zofia Górkiewicz - tekst

Montaż kolumn chirurgicznych

www.7dnigryfina.pl

nostek leczniczych, poszukiwania trwają nadal. Dotąd szpital
miał czas do końca kwietnia br.
Jednak gryfiński szpital uzyskał
zgodę wojewody na przedłużenie okresu zawieszenia do 30
czerwca br.

Inwestycja polegająca na rozbudowie szpitala jest
realizowana w całości przez powiat gryfiński.

Kolejna szansa – utracona!
W roku 1993 była pierwsza
poważna oferta, by dokończyć
przejście podziemne sensownie
zaprojektowane w PRL.
Z mojej inicjatywy śp. Burmistrz Henryk Piłat spotkał
się z decyzyjnym urzędnikiem
Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych, który dysponował środkami na ten cel.
Zawarto porozumienie, w
którym gmina zobowiązała się
uaktualnić dokumentację tech-

Kiedy ruszy
porodówka

Ilu dodatkowych medyków
będzie potrzeba po oddaniu nowego skrzydła szpitala?
Sekretarz powiatu odpowiada
- Rozbudowa szpitala póki, co
nie wiąże się ze zwiększeniem
zatrudnienia kadry lekarskiej,
tylko ze zwiększeniem komfortu
hospitalizowanych pacjentów
oraz dostosowaniem do wymaganych przepisów. W przyszłości nie można wykluczyć,
zwiększenia zatrudnienia personelu medycznego, jednak na
chwilę obecną zatrudniona kadra jest wystarczająca do pracy
w istniejącej i rozbudowywanej
części. 			
rk
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Wyborów nie było, bo….
W minioną niedzielę miały się odbyć wybory Prezydenta RP.
Nie odbyły się, ponieważ późnym wieczorem, trzy dni przed
tym terminem w zacisznym
kąciku spotkało się dwóch szeregowych posłów. Ustalili, że:
zwołane zgodnie z prawem na
dzień 10 maja br. wybory prezydenckie nie odbędą się.
Zadecydowali też, że w czwartek Sejm przyjmie odrzuconą
w całości przez Senat ustawę
kopertową. Ze wszystkimi błędami prawnymi i konstytucyjnymi. Natomiast po dziesiątym
maja Sąd Najwyższy nieodbyte
wybory prezydenckie uzna za
nieważne, a na koniec marszałek Sejmu ogłosi termin nowych
wyborów prezydenckich.

I tak się też stało, z tym, że
to Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła nieważność
wyborów z powodu ich nieodbycia, a zbulwersowana
wcześniejszymi wypowiedziami szeregowych posłów Izba
Kontroli Sądu Najwyższego
nie będzie orzekała o ważności
tych „nieodbytych” wyborów.
Według najnowszych ustaleń
partii rządzącej i opracowanego przez nią nowego projektu
ustawy wyborczej, przeprowadzeniem wyborów zajmie się
teraz, zgodnie z Konstytucją
- Państwowa Komisja Wyborcza, mają to być wybory mieszane. Kto będzie chciał, bę-

dzie mógł głosować w lokalu
wyborczym, a kto nie będzie
mógł lub będzie się bał będzie
mógł głosować korespondencyjnie. Dotychczasowi kandydaci zachowają prawo do
startu w kolejnych wyborach
bez konieczności ponownego
rejestrowania komitetów wyborczych i zbierania podpisów
poparcia.
To wszystko nie mieści się w
głowie, to jest paranoja nie tylko do kwadratu, a nawet więcej niż do sześcianu. Kim my
jesteśmy i gdzie my jesteśmy?
To przeraża!!!!
A. Szczepaniak

Rośnie liczba aktywnych firm?
Najnowsze dane statystyczne na temat stanu gospodarki są sprzeczne z powszechnym odczuciem. Pytanie, co będzie dalej?
Według stanu na 12 maja
liczba aktywnych działalności
gospodarczych w Polsce wynosi
2,46 mln firm, czyli tyle, ile na
początku tego roku – wynika z
najnowszych danych z CEIDG.
CEIDG to rejestr firm, w którym codziennie wprowadzane
są przez przedsiębiorców zmiany, m.in. dotyczące zawieszenia
działalności gospodarczej - z
datą wsteczną - lub uruchomienia działalności gospodarczej z
datą przyszłą.
Z danych CEIDG wynika, że
w okresie od 1 stycznia 2019

r. do 11 marca 2020 r., czyli do
dnia ogłoszenia w Polsce stanu
epidemicznego, liczba aktywnych działalności gospodarczych w naszym kraju wzrosła z
2,40 mln do 2,47 mln.
Natomiast w okresie 11 marca - 12 maja 2020 r. zmniejszyła się ona o zaledwie 0,89%, co
przekłada się na 21,9 tys. działalności gospodarczych mniej.
Obecnie wynosi ona 2,456 mln
aktywnych działalności. Aktualna liczba aktywnych działalności gospodarczych jest więc bardzo zbliżona do tej z początku

2020 r. - w dniach 1-2 stycznia
mieliśmy 2,460 mln firm, które
prowadziły własną działalność
gospodarczą. Pierwsze majowe
dane, pochodzące z CEIDG, potwierdzają zatem optymistyczne
informacje z ostatnich tygodni
kwietnia.
Równocześnie w dniach 11
marca – 12 kwietnia mieliśmy
do czynienia ze wzrostem odsetka zawieszeń o 9,9% (z poziomu 440,8 tys. do 484,5 tys.).
Natomiast w dniach 12 kwietnia
– 12 maja liczba zawieszonych
firm spadła do 470 tys.
dost.

Komunikat
w sprawie wznowienia realizacji części zawieszonych zadań
statutowych Gminy Gryfino
z dnia 8 maja 2020 roku
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wspólnie z dyrektorami jednostek organizacyjnych przeanalizował obecną sytuację epidemiczną oraz warunki formalno - prawne w
zakresie zapewnienia opieki dla najmłodszych dzieci. Zostały jednocześnie wzięte pod uwagę potrzeby rodziców , dla których zapewnienie opieki dla dzieci, jest niezbędne do
podjęcia decyzji o powrocie do pracy. W związku z powyższym 18 maja 2020 r. rozpoczną się zajęcia opiekuńcze we wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino. Od 18 maja 2020 r. rozpoczną się też zajęcia opiekuńcze w Żłobku Miejskim w Gryfinie.
Wszyscy rodzice, którzy są zainteresowani skorzystaniem z usług opiekuńczych w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz żłobku, proszeni są o
kontakt telefoniczny lub elektroniczny z odpowiednią jednostką do 15 maja 2020 r. do godziny 14.00.
Wszystkie jednostki organizacyjne w dniu 18 maja 2020 roku będą spełniały wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w każdej
jednostce zawierające obowiązki dyrektora, nauczycieli, pracowników oraz rodziców lub opiekunów prawnych dostępne będą na stronach internetowych tych jednostek od
dnia 15 maja 2020 roku. Procedury bezpieczeństwa zawierać będą również dokumenty do których podpisania zobowiązani będą rodzice lub opiekunowie prawni.
2. Mając na uwadze zgłaszane potrzeby naszych mieszkańców po przeanalizowaniu sytuacji wspólnie z dyrektorem Biblioteki Publicznej z dniem 18 maja 2020 r. zostają
otwarte wypożyczalnie Biblioteki Publicznej:
w budynku głównym, przy ul. Kościelnej 24,
w filii na Górnym Trasie przy ul. Krasińskiego 87a,
w filii w Wełtyniu przy ul. Niepodległości 18,
w filii w Pniewie przy ul. Gryfińskiej 16.
Czytelnie nadal pozostają nieczynne.
Również wszystkie wypożyczalnie w dniu 18 maja 2020 roku będą spełniały wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Obowiązujące w Bibliotece Publicznej procedury
bezpieczeństwa zawierające obowiązki pracowników oraz korzystających z usług wypożyczalni dostępne będą na stronie internetowej Biblioteki od dnia 15 maja 2020 roku.
3. W sprawie obiektów sportowych odrębny komunikat zostanie wydany 15 maja 2020 r.
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Pozytywnie zakręcona z Gryfina
Pani Kasi trudno nie zauważyć. Burza jasnych włosów, energia i zawsze do przodu. Nic dziwnego więc, że została posłanką.
Już wróżki pochylone nad
łóżeczkiem małej Kasi przepowiedziały, że Katarzyna będzie
przebojowa, walcząca i uparcie
dążąca do celu. Lata mijały i
wróżba powoli krok po kroku
się spełniała. Szkołę podstawową skończyła w Gryfinie, ale
już w wieku lat szesnastu samodzielnie wyjechała do Ameryki
i tam skończyła szkołę średnią.
Z rodziną, u której tam przez
ten okres mieszkała, utrzymuje
kontakty do dziś.
Po powrocie do Gryfina…
zdecydowała, że na Uniwersytecie poznańskim skończy filologię angielską i zdobędzie dyplom magisterski. Z dyplomem
w garści, znajomością prawie
czterech języków została nauczycielką języka angielskiego.
I mimo że bardzo lubiła swoja
pracę, to gdzieś w podświadomym myśleniu snuł się żal za
niespełnionym marzeniem o
zawodzie neurochirurga.
Niestety, prządki…
Plączące nićmi ludzkich losów, coś u Kasi przeoczyły. W
poczuciu winy zamiast medycznymi tomami - do nieustającej
nauki obdarzyły ją energią,
umiejętnością patrzenia na ludzi
i na to co się wokół nich dzieje.
Już jako studentka uczestniczyła w protestach broniących
praw kobiet, m. in. w głośnym
„czarny marszu”. Zwróciła uwagę, że socjaldemokraci kierują
się innymi wartościami. Widzą

były. Króliczek. Żółty wyśpiewujący trele kanarek. Maszerujący po mieszkaniu jeżyk.
A marzenia?
Są. I to jeszcze jakie. „Upięknić” i ożywić Gryfino. Zerknąć
czego brak na nabrzeżu. Tyle
jest do zrobienia. Epidemia to

Informacja w sprawie
otwarcia Przedszkola
w Baniach, dla którego
organem prowadzącym
jest Gmina Banie
Szanowni Państwo

Posłanka Katarzyna Kotula w naszej redakcji

jaśniej sprawy ludzkie oraz potrzeby wykluczonych. Wiele
dzisiejszej posłance dał kontakt
z ludźmi Solidarności. W głowie zaczęły snuć się pomysły o
Polsce nowoczesnej, o potrzebie
wspieranie polskiej gospodarki,
polskich produktów.
No i stało się
Polityka wygrała z angielskimi słówkami i szkolną tablicą.
Start i wygrana droga do Sejmu.
Została posłanką z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Związała się z partią Roberta
Biedronia. W Sejmie działalność
pani Katarzyny to obrona praw
człowieka i problemy - przede
wszystkim kobiet. I tak zaczęła
się wędrówka pani Kasi między
Warszawą i Gryfinem. Oprócz
polityki jest jeszcze dom. Jest
Najważniejszy. Miejsce odpoczynku, spokoju. W nim córka,
z której jest bardzo dumna, i
mąż. Jak każdy – ona lubi kwiaty, spacery, zapach lasu. Lubi
tańczyć. Zwierzaków brak. Ale

Sejm przyjął zmiany w ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich. Przekaże 40 milionów złotych z budżetu państwa dla około 11,6 tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich.

www.7dnigryfina.pl
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Dotacje dla Kół
Gospodyń Wiejskich
Dotacja wyniesie od 3 do 5
tys. zł na koło. Wsparcie przeznaczone jest dla już istniejących oraz nowo zarejestrowanych KGW. – Tak jak obiecałem Paniom z kół gospodyń
wiejskich,
dotrzymujemy
słowa i w tym roku koła te
otrzymają z budżetu państwa
wsparcie finansowe w łącznej
wysokości 40 mln zł. – mówi
minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Warunkiem ubiegania się
o wsparcie jest rejestracja
koła w Agencji Restruktu-

zwolniła. Lecz trwa. Drzwi są
nadal zamknięte. Bardzo dziękuję pani Katarzynie za rozmowę, i przekazuje jej prośbę dziękujmy lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom. Całej Służbie
Zdrowia.

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie należy
złożyć w ARiMR wniosek o
dotację. Zapisana w budżecie państwa kwota pozwoli
na sfinansowanie wybranych
działań. Każde wnioskujące o
dotację KGW może liczyć na
wsparcie w wysokości od 3
do 5 tys. zł. Ubiegać się o nie
mogą zarówno już istniejące,
jak i nowo utworzone KGW.
Środki będą rozdysponowywane do wyczerpania puli.
Jednak kwota 40 mln zł daje
możliwość przyznania dotacji

wszystkim dotychczas zarejestrowanym kołom oraz blisko
dwóm i pół tysiącom nowych
kół.
Rząd planuje już dodatkowe
działania dla Kół Gospodyń
Wiejskich. Będą to między innymi - szkolenia nt. sprzedaży
produktów i rękodzieła, rozliczania dotacji oraz profilaktyki zdrowotnej; utworzenie
platformy internetowej, która
umożliwiłaby KGW sprzedaż
np. żywności czy rękodzieła.
dost.

Uprzejmie informuję, iż dnia 11 maja 2020 r. otwarto
Przedszkole w Baniach, ul. Pocztowa 3, 74-110 Banie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Banie.
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Swobnicy oraz Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubanowie pozostaną nadal zamknięte.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te
dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z
opieką w domu.
Równocześnie zapewniam, że wraz z dyrektorem Przedszkola w Baniach, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji
Narodowej wypracowujemy takie rozwiązania, które zapewnią
maksymalne bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników
przedszkola.
Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić
dyrektora przedszkola oraz złożyć deklarację dotyczącą uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych.
Apelujemy do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.
Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie
przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. Do
przedszkola nie można posłać także dziecka, którego domownik
przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola
niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
Rodzic jest zobowiązany zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli
ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający
dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich
rodziców wynoszący min. 2 m.
W załączeniu procedury zapewnienia bezpieczeństwa w
Przedszkolu w Baniach w związku z wystąpieniem COVID-19
oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa
Zdrowia.
		

		

Wójt Gminy Banie
Arkadiusz Augustyniak
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Z Życia Kościoła
Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego. Do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba światu i
Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Przyszłości
nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, jakim jest Bóg. Jan Paweł II o szczęściu
Człowiek jest wolny. Człowiek jest wolny także, ażeby mówić nieprawdę. Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy. Chrystus mówi:
Prawda was wyzwoli. Życie ludzkie jest więc dążeniem do wolności przez prawdę. To jest bardzo ważne w epoce, którą przeżywamy. Bo zachłystujemy się wolnością, wolnością słowa i różnymi innymi wolnościami, które z tym się wiążą. Zachłystujemy się tą wolnością, której przedtem
nam odmawiano, tak jak zresztą i wolności religijnej. Ale równocześnie zapominamy o tym wymiarze podstawowym, że nie ma prawdziwej
wolności bez prawdy. Jan Paweł II o prawdzie

#DziękujemyCiJaniePawleII
18 maja minie 100-lecie narodzin niezwykłego, jedynego w swoim rodzaju człowieka i kochanego papieża Jana Pawła II. Tego
dnia w 1920 roku w Wadowicach na świat przychodzi Karol Wojtyła – polski duchowny, który w 1978 roku zostaje papieżem i na
zawsze odmieni oblicze ziemi, nie tylko polskiej ziemi. W związku z tą rocznicą zorganizowano w internecie inicjatywę oznaczoną hasztagiem #ThankYouJohnPaul2, czyli #DziekujeCiJaniePawleII.
Człowiek nie jest w stanie pracować,
gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten
przestaje być dla niego przejrzysty, gdy
zostaje mu niejako przesłonięty. Praca ludzka stoi w pośrodku całego życia
społecznego. Poprzez nią kształtuje się
sprawiedliwość i miłość społeczna, jeżeli
całą dziedziną pracy rządzi właściwy
ład moralny.
Jan Paweł II o sprawiedliwości

Akcja polega na publikowaniu w mediach społecznościowych wpisów, zdjęć
czy filmików z podziękowaniami dla Jana
Pawła II. Do wzięcia udziału w inicjatywie zachęca arcybiskup Stanisław Gądecki. Duchowny podkreśla, że to jest bardzo
dobry sposób, by wyrazić nasze podziękowanie za to, co w nasze życie wniósł Karol Wojtyła (spotkania, rozmowy, słowa,
inspiracje i przykład życia religijnego).
Zachęca nas też do publikowania wspomnień z papieżem, co może być swoistym
filmem i opowieścią o Janie Pawle II dla
młodszych pokoleń, które go nie znały.

#ThankYouJohnPaul2 to inicjatywa
ogólnoświatowa, bo internet jest na całym świecie i łączy ze sobą cały świat,
najdalsze zakątki, gdzie ludzie tak jak
i my w Polsce modlą się i wspominają
papieża Polaka. Internauci przez to połączenie filmików, zdjęć i wpisów chcą
stworzyć internetowy tort dla Jana Pawła
II. Nieprzypadkowo właśnie internet będzie miejscem podziękowań, bo to Karol
Wojtyła już w 2002 roku zachęcał młodych ludzi do szerzenia ewangelii w internecie. Teraz to internet będzie szerzył
dobrą nowinę o Janie Pawle II.
Nie pozwólcie sobie odebrać tego bogactwa! Nie wpisujcie w projekt Waszego
życia treści zniekształconej, zubożałej i
zafałszowanej: miłość „współweseli się z

prawdą”. Szukajcie tej prawdy tam, gdzie
ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba,
bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia
człowiekowi wymagania.
Jan Paweł II o miłości

Człowiek nie może żyć bez miłości. Pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,
jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie
objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z
Miłością.
Jan Paweł II o rodzinie

łemu życiu — chwilom radości i pokoju,
ale także chwilom cierpienia i utrapienia.
Z Chrystusem wszystko ma sens, nawet
cierpienie i śmierć…
Jan Paweł II o cierpieniu

Uwrażliwienie na przyrodę i szacunek dla niej mogą sprzyjać rodzeniu się
poczucia solidarności z ludźmi, których
środowisko naturalne jest nieustannie zagrożone z powodu wyzysku, nędzy, głodu
lub braku oświaty i opieki zdrowotnej. Jest
obowiązkiem wszystkich, a w szczególności osób pracujących w sektorze turystyki,
staranie się o to, aby te cele stały się rzeczywistością.
Jan Paweł II o przyrodzie

Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem i jedynym w swoim rodzaju papieżem. Już nigdy potem żaden najwyższy
dostojnik kościoła katolickiego tak dobrze nie dogadywał się z młodzieżą. Jan
Paweł II kroczył swoją własną duchową
ścieżką, w której nigdy nie zapominał o
człowieku i o młodych ludziach, z którymi potrafił rozmawiać do późnych
godzin nocnych. Z poczuciem humoru,
uśmiechnięty, łamiący nakazy, regulaminy i etykiety. Był po prostu człowiekiem
i dlatego tak mocno go wszyscy pokochaliśmy, bo nie bał się pokazywać nam
swojej siły, ale i słabości.
Cierpienie, choroba i mroczne momenty
ludzkiego życia, widziane w tej perspektywie, zyskują głęboki wymiar i wręcz
stają się źródłem nadziei. Człowiek nigdy
nie staje sam wobec tajemnicy cierpienia:
staje z Chrystusem, który nadaje sens ca-

Miał 58 lat, gdy został papieżem i
zaczął zmieniać świat. Podstawą jego
pontyfikatu były podróże i odwiedzanie
krajów, ludzi, miejsc, gdzie chciał głosić
Słowo Boże. Odbył 104 podróże, odwiedził wszystkie zamieszkane kontynenty,
przekonał do siebie miliony ludzi na całym świecie, które w chwili Jego śmierci
rozpaczały i paliły znicze. Ufaliśmy mu
i szanowaliśmy go. Był naszym ojcem
i pozostał nim w sercu. Teraz z serca
wspomnijmy Go, nie tylko 18 maja, ale
wtedy szczególnie.

Redakcja
Źródła:
https://ekai.pl/przewodniczacy-episkopatuzacheca-do-inicjatywy-thankyoujohnpaul2/
https://stacja7.pl/jan-pawel-ii/7-cytatow-jana-pawla-ii/
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Alergie w czasie epidemii

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Markiem Kulusem, prezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, kierownikiem Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
nych, oddech jest płytki i szybki,
pojawia się zmęczenie i poczucie braku tlenu. W astmie też
występuje poczucie braku tlenu,
ale dominującą cechą jest trudność z wydychaniem powietrza.

Czym różnią się objawy
alergii od objawów infekcji
koronawirusowej?
Alergia objawia się świądem i
nie przebiega z gorączką. Warto przy tym wiedzieć, że alergie
mogą być przyczyną astmy. Nie
na darmo się mówi „od alergii

do astmy”. Wspólnymi objawami astmy i Covid-19 są kaszel i
duszność. W astmie duszność
związana jest z upośledzeniem
drożności oskrzeli, oddech jest
świszczący, głośny. W zakażeniu
koronawirusem choroba dotyczy bardziej pęcherzyków płuc-

Jakie są wskazania PTA
dotyczące leczenia astmy w
czasie obecnej epidemii?
Najistotniejsze jest podtrzymanie podstawowego leczenia
przeciwzapalnego. Żadne dane
ze świata nie wskazują, aby to
leczenie w jakikolwiek sposób
osłabiało odpowiedź na zakażenie koronawirusem.
Nie ma też powodu, by bać się
stosowania leków przeciwhistaminowych (łagodzą dolegliwości ze strony spojówek, wyciek
z nosa) czy leków przeciwleukotrienowych. W przypadku chorób skóry – AZS czy pokrzywki
– schematy leczenia są identycz-

ne jak w okresie poza epidemią
i można je bezpiecznie stosować. Co więcej, niestosowanie
leków, odstawienie ich bez porozumienia z lekarzem, może
predystynować do zakażenia
koronawirusem. Jeżeli pacjent
w zaostrzeniu trafi do szpitala,
ryzyko zakażenia będzie zwiększone.
Co z immunoterapią w
czasie pandemii?
Jeżeli chodzi o klasyfikowanie pacjentów i rozpoczynanie
immunoterapii na nowo, sugerujemy wstrzymanie się z tym
procesem. Jest tu jeden wyjątek
– uczulenie na jady owadów,
ponieważ reakcja anafilaktyczna
stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. PTA rekomenduje,
aby u tych pacjentów możliwie
szybko, metodą którą my alergolodzy nazywamy ultra-rush,

przechodzić do wysokich dawek
preparatów odczulających.
Jakie przebiega dziś
diagnostyka alergii?
Rekomendujemy odłożenie
na czas późniejszy tych metod
diagnostycznych, które mogą się
wiązać z zagrożeniem zakażenia
koronawirusem. Chodzi o testy
skórne, testy inhalacyjne, testy
prowokacyjne czy spirometrię.
Pacjenci, którzy mają alergię,
nie przechodzą ciężej zakażenia
koronawirusem. I to jest dobra informacja, bo oznacza, że
alergia nie włącza ich do grupy
ryzyka, a stosowane dotychczas
leki są bezpieczne.
Barbara Gondek

Autoryzowany wywiad prasowy
przygotowany przez Stowarzyszenie
Dziennikarze dla Zdrowia w związku
ze Światowym Dniem Astmy, 5 maja
2020, Quo vadis medicina

Kalendarz Ogrodnika – Maj

Zimna Zośka
15 maja to szczególny dzień. Ogrodnicy nazywają go „Zimną Zośką” nie bez powodu. Tego dnia, w bardzo popularne imieniny Zofii, w
Polsce najczęściej występują przymrozki.
Trzy poprzednie dni od 12
do 14 maja też mają swoich
zimnych bohaterów. Pankracy,
Serwacy i Bonifacy to tradycyjni „Zimni Ogrodnicy”. Sporo w
tej tradycji racji. Najstarsi działkowcy potwierdzą, że zawsze w
tym czasie po pierwszej fali ciepła nad Polskę nadciąga mroźne
powietrze, a my każdego roku
ze zdziwieniem obserwujemy
śnieg na kwitnących jabłoniach
i bzach. To dlatego roztropni
rolnicy i ogrodnicy biorąc pod
uwagę możliwość przymrozków,
sieją i sadzą warzywa do gruntu
dopiero w drugiej połowie maja.
Które warzywa siać do
gruntu w maju
- Po „Zimnej Zośce” już ze
spokojem można sadzić pomidory i siać ogórki do gruntu
– potwierdza Andrzej Fidos z
Centrum Edukacji Ogrodniczej
w Szczecinie.
Buraki ćwikłowe aby wzejść
potrzebują co najmniej 8 stopni
Celsjusza i jeśli temperatura pozwala, można je siać przez cały
maj.
Fasola, cukinia i kabaczek są
nieodporne na przymrozki. Dynię także siać trzeba po Zimnej
www.7dnigryfina.pl

Zośce, ale nie później niż do
ostatniego dnia maja.
Natomiast cykoria posiana za
wcześnie, może szybko zakwitnąć, a wtedy plonu nie będzie.
Najlepiej poczekać co najmniej
do 20 maja. Cykorię możemy
też wysiać w pierwszym tygodniu czerwca.
Koperek ogrodowy ginie
podczas przymrozków. Dlatego
warto go siać później. Marchew
nie jest wymagająca, ale wschodzi długo. Obok marchwi warto
wysiać np. rzeżuchę, która w
gruncie rośnie trochę dłużej niż

w domu ale jest bardziej aromatyczna. Z ogórkami i patisonami
warto natomiast poczekać do
ostatnich dni maja.
W drugiej połowie maja sadzimy też w ogrodach kwiatowe
bulwy takie jak między innymi
dalie, frezje i mieczyki, które
będą kwitły od lipca do września.
Już po sałacie
Sałatę rzymską korzystniej
siać w kwietniu. Osiąga wtedy
większe rozmiary i zawiązuje
bardziej okazałe główki. Sałata
lubi chłód i dobrze znosi przymrozki. Moim ogrodowym odkryciem jest rukola. Jednak siew
rukoli w maju bywa zawodny.
Gdy dni są coraz dłuższe rukola zakwita. Lepiej więc ją siać w
marcu albo dopiero w sierpniu.
Jej smaczne, aromatyczne zielone listki, jako dodatek do sała-

tek i kanapek zrywałam nawet
w styczniu. W maju nie ma już
sensu siać np. bobu, grochu czy
pietruszki, a także szpinaku. Ich
siew powinien być zakończony
do 15 kwietnia. Podobnie jest
z rzodkiewką, która lubi krótki
dzień. Posiana później wypuści
ładne liście i zakwitnie, ale nie

zawiąże grubych korzeni i plonu
nie będzie. Do siewu rzodkiewki warto wrócić w sierpniu. Po
prostu w maju trzeba pamiętać
o datach. Wtedy siew warzyw
do gruntu jest prosty i zbiera
się dobre plony. Doskonale też
sprawdza się uprawa warzyw z
rozsady. - W sprzedaży jest teraz
sporo rozsad pomidorów i ogórków, jest por, seler, różne rodzaje sałat i ziół, warto się zainteresować i nawet w niewielkim
ogrodzie lub nawet w donicy na
balkonie wygospodarować miejsce na uprawę warzyw – radzi
Andrzej Fidos.
Barbara Gondek

reklama

Poszukuję
emeryta lub
rencisty

w wieku do 60 lat
z prawem jazdy
do prac
konserwacyjnych

Sprzedam
kawalerkę
do remontu

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

tel. 502 277 099 tel. 502 277 099
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Od poniedziałku trochę więcej sportu

Nawet 32 osoby
na boisku

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.

Dobre wieści dla trenujących. W ramach trzeciego, przedostatniego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, od poniedziałku 18 maja zostanie zwiększony limit osób przebywających na boiskach. Zostaną także otwarte
hale sportowe.

Jest się z czego cieszyć. Na boiska wreszcie powoli zaczyna wracać normalność.

Od 18 maja (poniedziałek)
rząd zwiększa limit osób, które mogą ćwiczyć na otwartych
obiektach sportowych.
I tak na stadionach, boiskach, skoczniach, torach,
orlikach, skateparkach będzie
mogło przebywać maksymalnie 14 zawodników plus
dwóch trenerów. Z kolei na
otwartych pełnowymiarowych
boiskach piłkarskich będą mogły przebywać maksymalnie
22 osoby ćwiczące plus czte-

rech trenerów.
Rząd zgodnie z postulatami płynącymi ze środowiska
sportowego wprowadził także
możliwość dzielenia boiska
piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli
wydzielimy 5-metrową strefę
buforową, wówczas na jednej połowie może przebywać
równocześnie 16 zawodników
plus trzech trenerów. W sumie
na pełnowymiarowym bo-

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B
e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl
Skup zbóż:
91 43 57 720, 600 21 21 25
Transport: 662 150 170
Nawozy
600 21 21 25 / 662 150 160

isku piłkarskim będzie zatem
mogło przebywać w takim
wariancie 32 trenujących plus
sześciu trenerów.
Od poniedziałku możliwa
także będzie organizacja zajęć w obiektach zamkniętych.
Liczba trenujących w salach i
halach sportowych uzależniona będzie od wielkości obiektu.
I tak w obiektach do 300 m2
równocześnie będzie mogło
ćwiczyć 12 osób plus trener,
w obiektach liczących od 301
do 800 m2 będzie mogło trenować 16 osób plus dwóch
trenerów, w obiektach od 801
do 1000 m2 będzie mogło trenować 24 zawodników plus
dwóch trenerów, natomiast w
obiektach powyżej 1000 m2 32
osoby plus trzech trenerów.
W obiektach zamkniętych
nie można będzie korzystać z
szatni ani węzła sanitarnego
(poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić
dezynfekcję urządzeń. DJ

Sezon dla niższych lig zakończony

Pierwszy mecz brzemienny
dla Energetyka
Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że zgodnie z decyzją prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej podjętą 7 maja, rozgrywki seniorskie w IV lidze i niższych
klasach rozgrywkowych oraz rozgrywki młodzieżowe prowadzone przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych zostały odwołane.
- Decyzje o zakończeniu rozgrywek muszą jeszcze zatwierdzić
zarządy poszczególnych wojewódzkich Związków Piłki Nożnej,
ale w obecnej sytuacji będzie to
tylko dopełnieniem formalności.
Nasz związek zatwierdził je w
czwartek - powiedział Jan Bednarek, prezes ZZPN.
Obowiązujące rozporządzenia
rządowe dotyczące epidemii COVID-19 uniemożliwiały kontynuowanie rozgrywek w zaplanowanej pierwotnie formie. Za układ
końcowych tabel sezonu 2019/20
przyjmuje się kolejność drużyn
w tabeli po ostatniej rozegra-

nej kolejce rozgrywek. Drużyny
zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do
wyższej klasy rozgrywkowej. Po
sezonie 2019/20 nie będzie natomiast spadków do niższych klas
rozgrywkowych.
Decyzja ZZPN oznacza brak
awansu do IV ligi Energetyka
Gryfino. Nasz zespół ukończył
rozgrywki klasy okręgowej na
drugim miejscu. Do pierwszego
zespołu, Białych Sądów, zabrakło mu zaledwie dwóch punktów. Szkoda utraconej szansy na
awans. Z drugiej jednak strony
Energetyk jesienią często miał

kłopoty ze skompletowaniem
składu. Gryfinianom przytrafiały się w wpadki w stylu 0:6 z
Morzyckiem Moryń, czy 0:4 z
Unią Dolice. Jak na ironię awansu Energetyka pozbawił także
lokalny rywal, Iskra Banie, który
w derbach wygrał 6:5. To był...
pierwszy mecz ubiegłego sezonu.
I jakże brzemienny w skutkach.
Awans świętować za to mogą
piłkarze Ogniwa. Ekipa z Babinka wygrała rywalizację w grupie
czwartej klasy A. Ogniwo o punkt
wyprzedziło Orła Grzędzice.
			
DJ
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Urodziłem się gdy umarł Piłsudski

Takie to były czasy i ludzkie losy. Polak ze wschodnich kresów, który chodził tam do szkoły pod niemiecką okupacją, resztę życia spędził
na Ziemiach zachodnich. Był w Kanadzie u rodziny, ale pod koniec życia na Ukrainę się nie wybrał.
Hieronim Zioła – rocznik
1935. Opowieść o jego życiu
miała podsumować rozmowa po
powrocie z Ukrainy – z Tarnopola. Miał tam już umówionego
przewodnika, ale ostatecznie się
na nią nie zdecydował. Chociaż
10 lat temu był na Ukrainie z
pielgrzymką.
A pierwszą rozmowę nagraliśmy jesienią zeszłego roku.
Przyszedł do naszej redakcji z
powodu rocznicy śmierci Karola
Zioły, swego stryja – młodszego
brata ojca. Obaj byli żołnierzami
armii Berlinga. Razem z jednostką stryj doszedł do Łaby, a potem
wrócił do Polski. Nie został jednak zwolniony do cywila, gdyż
jego umiejętności saperskie były
niezbędne do rozminowywania
kraju. Niestety, zginął na minie
w sierpniu 1945 roku. Dokładnie – 21 sierpnia. Ciekawostką
jest to, że o jego śmierci informowała jednostka wojskowa na
klepsydrze, której kopię miał pan
Hieronim ze sobą. Ale zamiast
numeru czy nazwy jednostki
było na niej tylko nazwisko jej
dowódcy. Cóż, takie były czasy...
Do Polski
Potem zaczęła się rozmowa o
samym panu Hieronimie i jego
losach. Niespełna dziesięcioletni
wtedy Hieronim Zioła wraz z rodziną latem przyjechał do Polski.

wali na dwa miesiące w wiosce
Hobie koło Ozimka, na śląsku
opolskim. Tam po raz ostatni
pan Hieronim widział brata swego stryja – sapera. Przyjechał do
nich na rowerze na ledwo kilka
minut. Bracia się wtedy nie spotkali, bo ojciec akurat wyjechał.
W Pniewie
O śmierci stryja dowiedzieli się
dopiero po przyjeździe do Pniewa (a mieli trafić do Chojnic,
jako przesiedleńcy wojskowi!),
gdy trwały już jesienne zbiory.
Zamieszkali przy głównej ulicy,
w domu w którym teraz mieści się Biblioteka. Ciekawostka,
sąsiednie Żórawki gdzie potem
zamieszkał pan Hieronim, wtedy nazywały się Koroneczka. Jak
opowiadają pamiętający te czasy
mieszkańcy wioski, ludzie woleli
mieszkać w Pniewie, bo tam było
bezpieczniej. Po wioskach wciąż
zdarzały się naloty rosyjskich
żołnierzy.
Bieda rozrzuciła rodzinę po
świecie
Tak to przedstawia nasz rozmówca. - Gdy po wojnie przyjechaliśmy z Kresów do Polski
miałem 10 lat, bo urodziłem się
w 1935 roku. W roku gdy umarł
Piłsudski. Tam w okolicach Tarnopola gdzie żyliśmy, w wiosce
Borki Wielkie, było ciężko. Nasza

Dom w Pniewie

Był z nimi ojciec, który w 1939
roku poszedł na wojnę jako kawalerzysta. Przeżył wojnę i wrócił do domu. Potem, gdy w ZSRR
powstawała polska armia, razem
z bratem zgłosili się do jednostki,
która stacjonowała w Sumach.
Ojciec odniósł w walkach kontuzję i wrócił do domu w Borkach.
Teraz jednym z pierwszych transportów do Polski jechali w węglarce, razem z krową. Całkiem
jak w filmie Sami swoi. Wylądowww.7dnigryfina.pl

rodzina była biedna, mieliśmy
malutki domek, z jednym pokojem. Spaliśmy na piecu. Tata był
tkaczem, uprawiał ziemię, pracował trochę na kolei. Nic dziwnego,
że z tych okolic ludzie masowo
wyjeżdżali za chlebem do Ameryki. W pierwszym dwudziestoleciu
XX wieku rodzina rozjechała się
po świecie w poszukiwaniu chleba.
Brat mamy i siostra ojca (nazwisko Marcinków), do Kanady.
Pan Hieronim był tam niedawno, bo ma tam kuzynów. Jak

Hieronim Zioła prezęntuje klepsydrę informująca o śmierci stryja

mówił - Zwiedziłem wtedy Kanadę lepiej, niż znam dziś Polskę.
Mamy siostra (nazwisko Waliszkiewicz) wyjechała do Nowego
Jorku, ciotki mąż do Argentyny.
Miałem nawet zaproszenie do
Brazylii od kolegi - Wasilewskiego
z Gryfina. Razem z nim służyliśmy do mszy ks. Palicy, a potem
on został misjonarzem w Brazylii.
On ma tu nadal rodzinę w Pniewie i Czepinie – opowiadał pan
Hieronim.
Kim on nie był
Naukę szkolną zaczynał w polskiej szkole w Borkach Wielkich,
powiat Tarnopolski, ale od 3 klasy chodził już do szkoły pod okupacją niemiecką. Dlatego miał
świadectwo szkolne wystawione
tam w języku polskim i niemieckim. Naukę szkolną dokończył
tu, w Polsce.
- Ja poszedłem na pierwszą pracę do poczty gdy miałem 15 lat.
Tata mnie posłał tam chyba po
to, żeby paczki i listy od krewnych
z zagranicy nie przepadały. Pamiętam, że jak mi ukradli rower,
to wszyscy się składali na nowy,
żebym mógł rozwozić pocztę. Robiłem w życiu różne rzeczy. Byłem
też taksówkarzem, instruktorem
nauki jazdy, instruktorem ochrony roślin. Zbudowałem kurnik.
Trzeba rozmawiać, opowiadać,
a młodzi nie mają czasu – podsumował tamto spotkanie pan
Hieronim.
R. Kwapisz

Jaśminowa
dostaje asfalt!
Oczekiwany od kilkudziesięciu lat remont głównej
drogi w Żórawkach wreszcie zbliża się do finału.
Po latach znoszenia pyłu i
dziur, po miesiącach znoszenia utrudnień związanych z
budową, mieszkańcy Żórawek i sąsiednich miejscowości przejeżdżający przez ul.
Jaśminową - wreszcie się doczekali. Wczoraj, w czwartek,
14 maja ruszyło układanie
asfaltu. Najpierw warstwa
wstępna, potem tak zwana
warstwa ścieralna.
Widoczny na naszym zdję-

ciu, dokumentujący prace
drogowe pracownik starostwa
(to powiat jest inwestorem),
powiedział nam, że ta droga
to także jego sukces zawodowy. Bo zna te problemy od 30
lat. Za półtora roku odchodzi na emeryturę zostawiając
asfaltową ulicę Jaśminową i
murowany mostek nad Tywą.
rk
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KRZYŻÓWKA

„Nie bądź
obojętny”

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

KUPIĘ ciągnik

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

KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą
(Palms farma lub inne),

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

Może być do remontu.

Tel. 782 655 123
669 653 515

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

KUPON

Pionowo:
1. kierat
2. w zdaniu spójnik, w pubie trunek
3. ojczyzna Mandeli
4. pantofel
5. sąsiaduje z Hondurasem
6. tworzywo na obudowy np.
telefonów
7. samiec kozy
8. roślina uprawiana na olej
9. zakończenie sonaty
10. marka nart
11. okręg węglowy w Polsce
12. szyfr
13. matka Perseusza
14. indonezyjskie miasto na wyspie
Celebes
15. solówka w operze
16. żarcie
17. wydzielony obszar wodny
18. mimowolne skurcze mięśni
19. Arvo (ur.1932), fin. działacz
komunistyczny
20. rządy strachu i przemocy
21. tłusty śledź holenderski
22. miasto w Nigerii
23. mąż Marcyny z komedii Moliera

„Lekarz mimo woli”
24. stukot kopyt
25. włókno z manili
26. stolica Samoa Zachodniej
27. miasto i port nad Renem
28. deszcz lub śnieg
29. największa jednostka chronologiczna w dziejach Ziemi
30. część seta w tenisie
31. waluta Bangladeszu (anagram:
akta)
32. pośpieszny list
33. dziesięć przykazań
34. potocznie rozruchy uliczne
35. ręczny karabin maszynowy
36. mityczny cesarz Chin
37. pisarz ros.(ur.1908)
38. miasto nad Tagiem
39. „g” z bemolem
40. wiedeński taniec
41. zgrane towarzystwo
42. grzyb jadalny
43. ścienna wyprawa
44. ogród ze zwierzętami
45. rumuński dżip
46. jodowana.

Poziomo:
47. Twain, autor „Przygód Hucka”
48. dużo w nim drzew owocowych
49. syn boga Pana (Fauna) i Symety
50. kończy sonatę
51. nowe srebro
52. gatunek sardyny
53. statek wodny z płatami nośnymi
54. miasto we Włoszech
55. stop na dzwony
56. porcja surowca do przerobu
57. imię marszałka Polski Rydza-Śmigłego
58. biblijny syn Judy
59. zalewa choleryka
60. imię Kurosawy
61. grupa komediantów
62. cecha śmiałka
63. miasto w Szwajcarii, stolica
półkantonu Bazylea
64. szwedzka nazwa miasta Turku
65. „Lemoniadowy ...”, film
66. uczulenie
67. niewyparzona u krzykacza
68. prażona kukurydza
69. czarny dzień na nowojorskiej
giełdzie

70. mięso na surowo
71. nad nią Goleniów
72. nadzorował prace polowe
73. Wincenty, polski historyk
74. 30 listopada
75. jednostka administracyjna w
kościele katolickim
76. dopływ Kury
77. autko wyścigowe
78. służy do ucieczki
79. pierwsze najczęściej
80. miasto w Turcji
81. metropolia nad Tybrem
82. waluta Peru
83. jedwabne nici do haftu
84. gad, zmienia barwę
85. do makaronu boloński
86. grupa etniczna, plemię
87. gatunek pawiana
88. wyciśnięty z owoców
89. przeraźliwy pisk
90. utwór dla jednego artysty.

576 314 405

PODPOWIEDŹ: ACIS, AMASYA, APIA,
ERKAEM, GES, LIESTAL

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

Poznałam Go – chyba wstyd się przyznać – dopiero, gdy
obejrzałam film „Bardzo Fajny Gigant” Stevena Spielberga,
który lubi opowiadać filmowe bajki dla dzieci. To właśnie
wtedy skierowałam swoje kroki do biblioteki po książkę
Roalda Dahla pod tytułem właśnie „Bardzo Fajny Gigant”.
Powieść była niesamowita, bardzo zabawna, nietypowa
pod względem lingwistycznym i bardzo magiczna. Zastanawiałam się tylko, dla kogo została napisana ta opowieść?
Wydawało mi się, że dla małych dzieci te wszystkie giganty i
inne stwory są zbyt straszne. Dzisiaj już wiem, że nie to, co mi
wydaje się straszne, jest przerażające dla mojego dziecka, bo
okazuje się, że najlepszą książką w ostatnim czasie dla mojego syna jest opowieść o przeogromnym krokodylu, który ma
plan, by zjeść kilkoro dzieci. Tak, wiem, mnie też to zbulwersowało, ale jak to?, moje dziecko chce czytać o takich rzeczach? A On zupełnie nie traktuje tego w kategoriach czegoś
nieprzyzwoitego, a raczej patrzy na to jak na humorystyczne
zdarzenia, które są po prostu częścią bajki – nierzeczywistą
częścią zabawnej bajki dla dzieci. I to chyba właściwe podejście. Odtąd Roald Dahl jest dla mnie genialnym artystą, który napisał swoje powieści dla dzieci, ale także dla dorosłych,
którzy szukają w książkach elementów magii.

O przeogromnym
krokodylu i o tym,
co dla dzieci wcale
NIE jest straszne

Dahl urodził się w Walii i niestety w wieku 3 lat stracił tatę, co miało istotny wpływ na jego pisarstwo. W
trakcie II wojny światowej wstąpił do wojska i był pilotem, ale szybko zakończyła się jego wojskowa kariera,
bowiem został zestrzelony i spędził kilkanaście tygodni
w szpitalu. Po wojnie zamieszkał w Waszyngtonie. Był
attache wojskowym, a także brytyjskim szpiegiem, który pisywał propagandowe teksty i – podobno – uwodził
www.7dnigryfina.pl

bogatsze Amerykanki. To właśnie tam ktoś namówił
Dahla, by zaczął pisać. Przypominam najciekawsze
zdarzenia z Jego biografii, bo wyglądają jak scenariusz
filmu lub brzmią jak fabuła niejednego kryminału czy
dobrej powieści szpiegowskiej. To właśnie On napisał
najsłynniejszą powieść dla dzieci „Charlie i fabryka
czekolady” – i tutaj są kłótnie, czy to aby na pewno
powieść dla dzieci? Na pewno dla tych większych i
bardziej świadomych. Dodatkowo autor podkreślał, że
opowiedział w niej swoje dzieciństwo.
Pisarz
urodzony w Walii
napisał też znaną
„Matyldę”, wspomnianego
już
tu przeze mnie
„Bardzo Fajnego Giganta” czy
doroślejszego
„Fantastycznego
Pana Lisa”. Pisał
też teksty do filmu, np. tego z James’em Bondem
„Żyje się tylko
dwa razy”. „Popełnił” mnóstwo
opowiadań, dwie
powieści dla dorosłych, a także
kilkadziesiąt książek dla dzieci, plus dwie autobiografie,
a także jedną sztukę - „The Honeys”.
W 1978 roku
Dahl
napisał
„Przeogromnego
krokodyla”, powieść, którą mój
synek dzisiaj cytuje co 30 minut.
Niewyobrażalne,
ale to opowiadanie przetłumaczono na nasz
język
dopiero
w 2018 roku!
„ Prze og romny
krokodyl” trafił
do zbioru trzech
opowiadań pod
tytułem „Przeogromny krokodyl i inne zwierzęta” (to 3 opowiadania dla najmłodszych, wszystkie są o zwierzętach). Mój syn pokochał
najbardziej „Przeogromnego krokodyla”, który planuje
zjeść dziecko i knuje chytry plan. Przeszkodzą mu w
tym jednak zaradne i mądre zwierzęta z dżungli, które
pojawiają się w odpowiednich momentach książeczki i
ratują dzieciaki z opresji.
*Ratuj się, kto może! Przeogromny krokodyl zgłodniał i ma apetyt na wyjątkowy przysmak – na pyszne, sycące dziecko. Ale dzieci nie dadzą się tak łatwo
schrupać!
Żyrafa z regulowaną szyją, pelikan ze składanym
dziobem i zwinna małpa – oto załoga niezawodnej
firmy sprzątającej Bezdrabinowe Mycie Okien.
Wypucować 677 brudnych okien w posiadłości księcia
(nie licząc szklarni) – to zadanie w sam raz dla nich!
Rodzina Greggów lubi urządzić sobie polowanie
na kaczki. Jednak tym razem sąsiadka da im nauczkę. Przy pomocy magicznego palca przemienia ich w
ptaki. Ciekawe, jak poradzą sobie z taką zamianą ról,
kiedy to kaczki zamieszkają w ich domu!

Książeczka
zawiera tylko 3
opowiadania, ale
każde jest spore
(zabiera dobre
kilkadziesiąt minut
czytania).
Z jednej strony
to świetnie, bo
w końcu jest
co
poczytać
3,5-latkowi, ale
z drugiej strony,
gdy
usypiamy
dziecko, to przeciągająca się akcja nie pomaga.
Opowieść
jest
bardzo ciekawa,
zaskakująca,
mądra, chociaż
naprawdę wydawało mi się, że
jest zbyt dziwna
dla przedszkolaka. Okazało
się jednak, że
jest dla niego
idealna i bardzo
ją polubił, na
tyle, że nie daje
jej sobie zabrać
– czytaj oddać
do wypożyczalni. Czego uczy?
Szacunku
do
zwierząt, odwagi, strachu, tego,
że zuchwalstwo
nie popłaca, tak
samo jak bycie złym i zachłannym. Pokazuje też, że
dobro zawsze zwycięża i jest zdecydowanie w większej
grupie, która wspiera się wzajemnie i pomaga sobie.
Zabawna sprawa z tymi rodzicami. Nawet jeśli ich
dziecko jest najobrzydliwszym bachorem pod słońcem,
zawsze uważają, że jest cudowne. Niektórych uwielbienie zaślepia do tego stopnia, że potrafią sobie wmówić,
iż ich dziecko ma cechy geniusza. (...) Czasami zdarzają
się rodzice, którzy w ogóle nie wykazują zainteresowania swoimi dziećmi i oni są oczywiście o wiele gorsi.
Właśnie takimi rodzicami byli państwo Piołunowie.
Mieli syna Michała i córkę Matyldę. Matylda była dla
nich jak strup.
Roald Dahl, Matylda

Mój drogi młody człowieku - powiedział łagodnie
Stary Zielony Konik Polny - na naszym świecie jest
mnóstwo rzeczy, którymi jeszcze nawet nie zacząłeś się
dziwić.
Roald Dahl

Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Przeogromny krokodyl i inne zwierzęta
Autor: Roald Dahl
Ilistrował: Quentin Blake
Wydawnictwo: Znak
Tłumaczenie: Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk
Źródło:
*https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4818881/przeogromny-krokodyl-i-inne-zwierzeta https://quotepark.com/pl/autorzy/roald-dahl/
foto: pixabay.com.pl
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COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

MEM kulturalny jest dopuszczalny

Mały artysta

Nr 16
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Co w trawie piszczy

„Uda Łosie” to zabawna karciana gra,
której autorką jest Dalia Żmuda-Trzebiatowska, która jest absolwentką gdańskiej
Akademii Sztuk Pięknych.
Jest to gra rodzinna, towarzyska z wieloma wariantami rozgrywek.
Każda z kart ma pewne hasło lub gest,
jaki musimy wykonać, kiedy wyląduje ona
na stole. Uwierzcie mi na słowa, a później
sami sprawdźcie, podczas tej gry jest bardzo śmiesznie.
45 kart w grze zawiera grafiki zwierząt,
z którymi łączą się pewne gry słowne.
W talii między innymi jest narysowany
jamnik – „jam nikt”, koń – „końtemplacja”, cielak – „myśliCiele”.
W zestawie znajdziemy też karty specjalne, które chronią gracza przed karniakami
lub zmieniają kierunek gry.
Zwycięzcą w „Uda łosie” zostaje ten, kto
pierwszy pozbędzie się wszystkich kart,
plus przejdzie bez szwanku przez swoją ostatnią kolejkę.
Za pomocą tych kart możecie również grać w znanego wszystkim Piotrusia. Tutaj w tej roli Czarna Pantera.
Zachęcam do nabycia tej gry wszystkich miłośników gier karcianych. Małe, poręczne opakowanie jest bardzo wygodne w
przenoszeniu.
Tuż przed kwarantanną w jednej ze szczecińskich kawiarni
podczas spotkania koleżeńskiego grały w nią 4 osoby, popijając
kawkę i herbatkę.
Siedząc z koleżanką obok,
śmiałyśmy się razem z nimi,
jak wykonywali dziwne gesty,
starając się wygrać.
Gra „Udało się”to doskonały
pomysł na prezent, szybko się
w nią gra i jest przystępna cenowo.
Życzę miłego zabawy .

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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WÓJT GMINY WIDUCHOWA
informuje
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa zostało
wywieszone pełnej treści ogłoszenie o sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa oznaczonej jako działka nr 706/10 o pow.
0,0727 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8,
pok nr 02. o godz. 10.00
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w Referacie Inwestycji,
Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok.
nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 91 416 72 55
wew. 25

Zarząd SM Dolna Odra w Gryfinie
zaprasza do udziału w

przetargach nieograniczonych na zadania:
1. „Remont wszystkich elewacji wraz z remontem balkonów i wymianą balustrad budynku przy ul. Niepodległości 11‑17 w Gryfinie”.
2. „Remont 4 kiosków wejściowych do budynku przy ul. Niepodległości 11-17 w Gryfinie”.
Termin składania ofert: do 1.06.2020 r. do godz. 1500.
Wykonawcy zainteresowani złożeniem ofert powinni pisemnie zwrócić się do Spółdzielni o przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – dopuszcza się zgłaszanie zainteresowania
za pomocą poczty elektronicznej.
Uwaga: ewentualne późniejsze wyjaśnienia bądź
modyfikacje treści SIWZ będą umieszczane na witrynie
internetowej Zamawiającego www.smdo.pl w miejscu
publikacji ogłoszenia.
Kontakt:
adres: ul. Krasińskiego 88A, 74-101 Gryfino
tel.: 091-416-23-93 lub 091-404-51-36
e-mail: biuro@smdo.pl

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,
reklama
• 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
MIE S Z K ANIA - W Y NA JEM
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 693 99 17 41
•• Posiadam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę 33
m2, okolice ul. Łużyckiej. Tel. 509 415 439
•• Wynajmę mieszkanie w Baniach od już. Jestem zainteresowany każdą ofertą. Proszę o kontakt SMS
lub telefonicznie 724 711 085
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę w centrum
Gryfina, umeblowana i wyposażona. Tel. 662 466
917
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe, 43 m2, ul.
Flisacza. Tel. 667 800 157
•• Posiadam do wynajęcia pokój na domkach z dostępem do kuchni i mediów. Tel. 783 415 222
•• Pani wynajmie pokój dla 1 lub 2 pań, domek jednorodzinny przy ul. Łużyckiej. Tel. 511 299 055
•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie
na Górnym tarasie dla firm. Tel. 664 183 887
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie od 1 lutego
2020. Blok 4rodzinny, I piętro, pow. 49 m2, 2 pokoje, duża kuchnia, centralne ogrzewanie na gaz.
Pomieszczenia umeblowane, częściowo wyposażone. Cena za czynsz do uzgodnienia. Tel. 661
104 684
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe ok.
65 m2, okolice Łużyckiej. Tel. 506 493 741
•• Posiadam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę.
Tel. 604 669 366
•• Posiadam mieszkanie 38 m2 do wynajęcia. Stare
Miasto. Tel. 501 384 249 po godz. 16.
•• Pokój do wynajęcia od lipca. Preferowane osoby
uczące się, osoby starsze. Kontakt w godz. 12-18.
Tel. 91 823 62 55; 514 789 874
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe – kuchnia, łazienka, przedpokój, w Daleszewie. Tel. 501 77 82 39
•• Posiadam do wynajęcia od zaraz mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia pokój 1 osobowy z prywatą łazienką 700,00 za miesiąc od 15.04. Posiadam
do wynajęcia pokój 3 osobowy od.11.04. CZEPINO
UL. GRYFIŃSKA 52. Tel. 607 215 935
•• Posiadam pokój do wynajęcia na os. Południe. Tel.
693 929 315
•• Do wynajęcia pokój jednoosobowy w Gryfinie. Tel.
881 772 488
•• Wynajmę pokój Pani. Tel. 512 622 407
•• Posiadam do wynajęcia pokój dwuosobowy i trzyosobowy w Gryfinie. Tel. 790 453 674
•• Posiadam do wynajęcia umeblowane mieszkanie
typu kawalerka na Górnym tarasie. Tel. 693 99 17
14
•• Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na os. Południe o
pow. 54 m2 III piętro. Cena 1200 + gaz i prąd, kaucja zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój jednoosobowy
(umeblowany). Tel. 731 490 270
•• Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe o pow. 54 m2 na
os. Południe w Gryfinie, III piętro, 1400zł+media,
kaucja zwrotna. Tel. 570 190 050
•• Posiadam do wynajęcia pokój dla mężczyzny na os.
Południe. Tel. 518 737 143
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę na Górnym
Tarasie. Tel. 723 132 553
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zwrotna kaucja.
Tel. 511 304 517
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe w
centrum Gryfina. Tel. 518 066 251
•• Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, jadalnia, kuchnia, łazienka, duże podwórko, ogrzewanie centralne trzeba samemu opalać. Daleszewo ul. Gryfińska
38. Tel. 664 160 810
•• Wynajmę pokój na domkach, z dostępem do kuchni itd. mediów. Tel. 91 415 22 22
•• Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, o
pow. 40 m2, w Babinku, piwnica, chlewik, podwórko. Tel. 602 839 600

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
LOK ALE - W Y NA JEM
•• 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
MIE S Z K ANIA - P OS ZUK UJĘ
•• 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
MIE S Z K ANIA – Z A MIANA
•• 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

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

•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42 m2,
na III piętrze z balkonem na podobne - na parterze
lub I piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698 644 662
•• Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje,
kuchnia połączona z jadalnią, możliwość zrobienia
3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-50 m2,
do III p. Tel. 691 688 605
MIE S Z K ANIA – SPR Z EDA Ż
•• 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
MIE S Z K ANIA - K UPNO
•• 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

NIERUCHOMOŚ CI – SPR Z EDA Ż
•• 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 -woda- o różnych wielkościach
od 11 do 20 arów. .Ładnie usytuowane. Cena 30 zł.
m2. Kontakt: 91 414 52 38 , 603 795 459, 609 536
459, e-mail: waw2006@op.pl oraz zdj. na www.
schiwa.gadno.eu
•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną przy
ul .Wojska Polskiego, Rej. 3 działka nr 33. Tel. 608
124 463
•• Sprzedam lub wydzierżawię nieruchomość ponad
5000m2, zabudowaną w Pniewie - okolice Dolnej
Odry. Pomieszczenia na kwatery pracownicze, parking dla aut ciężarowych. Tel. 609 614 997
•• Krajnik k/Gryfina. Sprzedam tanio działkę 0,36
hektara z budynkiem gospodarczym 60 m2 przy
lesie oraz 1 hektar ziemi rolnej. Tel. 731 758 138,
57 44 08 965
•• Sprzedam działkę warzywną nr 94 na rejonie 5.
Tel. 608 486 307
•• Sprzedam działkę budowlaną w Czepinie 19 arów.
Tel. 519 323 101
•• WYDZIERŻAWIĘ duże powierzchnie magazynowe z przeznaczeniem - pod hurtownię, bazy
transportowe, składy opału lub materiałów
budowlanych. Duży utwardzony plac manewrowy, wszystkie media, całość ogrodzona, dobry dojazd. Tel. 609 461 954
•• Działki budowlane o pow. 1200 m2 z warunkami zabudowy, obręb N. Czarnowo. Media przy
drodze asfaltowej. Tel. 609 461 954
•• Sprzedam 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
G AR A Ż E – W Y NA JEM
•• 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
G AR A Ż E – K UPNO
•• 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
MOTORY Z AC JA – SPR Z EDA Ż
•• 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
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•• Sprzedam motocykl Suzuki Free Wind, poj. 650, rok
prod. 1997, nie wymaga wkładu finansowego. Tel.
692 120 030
•• Sprzedam alufelgi z oponami do BMW rozm. 205
na 60 na 15. Tel. 697 44 78 78
•• Sprzedam tanio Mercedes C250 W202, 2.5 diesel,
116KM, manual, rok 1994. Przebieg: 336 400km,
OC do 10/2018 przegląd do 09/2018, PIERWSZY
właściciel w kraju (od 17 lat). Kolor biały, szyberdach. Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Cena
3200 zł. Tel. 695 927 388
•• Sprzedam VW Golf 5, srebrny, 1,9 TDI, 105 KM, rocz.
2005, 4-drzwiowy. Tel. 609 092 176
•• Sprzedam BMW 318i combi, rok prod. 1997, 115 KM,
przebieg 202 tys. km, przegląd do 15.12.2018. Cena
4500 zł do negocjacji. Tel. 515 285 671
•• SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony w
salonie, pierwsza rejestracja 02.2010r., jeden właściciel, faktura vat - sprzedam za dobrą cenę. Tel.
502 816 108
MOTORY Z AC JA – K UPNO
•• 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
PR AC A
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe
– Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia,
Norwegia. Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
S ZUK A M
•• Rencista z Chojny podejmie pracę, najlepiej w
ochronie. Tel. 501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej osoby 24h. Staż pracy w Niemczech ok. 15 lat. Tel. 660
974 992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie. Tel. 660 974
992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w Gryfinie lub
okolicach, najchętniej bez żadnych umów. Tel. 507
890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka mieszkań od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889 729 766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy - sprzątanie mieszkań, biur. Tel. 665 245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków,
robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289
•• Sprzątacza pokoju lub apartamenty w Gryfinie, raz
w tygodniu. Tel. 5 700 130 37
•• Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i transportem poszukuje pracy. Tel. 724 874 777
•• Zaopiekuję się dzieckiem od września. Posiadam
duże doświadczenie. Tel.727 687 666
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona w pracy z dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w każdym
wieku. Tel. 797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodatkową pracę, znajomość języka niemieckiego.
Gryfino, okolice także strefa przygraniczna. Tel.
798 441 629
Z ATRUDNIĘ
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w Gryfinie.
Tel. 602 332 109
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel.
783 415 222
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL. 601420
009
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów Dolny.
Tel. 515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z możliwością
zamieszkania Gryfino ul. Reymonta 14. Tel. 781 415
222, 783 415 222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu Gryfino. Tel.
721 146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie
informacje pod numerem tel. +46762185566
- Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter mebli. Tel.
785 104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel 91
415 03 31
•• Poszukuję osoby do sprzątania na okres 2 miesięcy w miejscowości Żurawki koło Gryfina. Tel. 607
842 471
•• Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel. 517 60 10
22
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•• Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców. Wszelkie informacje pod nr tel.
+46 762 185 566
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach Berlina,.
Zakwaterowanie, stawki niemieckie, dowolny system pracy. Tel. 533 284 260
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Te. 91 415 22 22
•• Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415 22 22
•• Firma AMBERCARE24 poszukuje opiekunki do
Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny.
Zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalne. Tel. 737 451 825
lub 737 886 919
•• Znasz niemiecki? Opieka seniorzy, legalnie, 1000
– 1300 euro na rękę. Więcej na housecare.pl. Tel.
534 122 124
•• Szukam wspólnika do prowadzenia sklepu przemysłowego. Tel. 668 660 026
•• Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz – szpachlowanie, malowanie, zabudowa kartonowo-gipsowa,
itp. Tel. 662 495 081
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie krajowym. Tel. 509 740 304
•• Zatrudnię kierowcę międzynarodowego kat. C+E.
Tel. 91 404 56 50
US ŁUG I
•• 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
EDUK AC JA
•• Nauka jęz. niemieckiego. Tel. 509 740 063
•• Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
•• Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepetycji
z języka niemieckiego na każdym poziomie, z dojazdem do klienta. Tel. 69 78 08 128
•• Nauka gry na perkusji. Tel. 694 161 215
•• Nauka języka hiszpańskiego. Tel. 794 998 104
•• Korepetycje z jęz. angielskiego dla uczniów i
dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel.
501 168 276
•• Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel. 697 288 030
•• Rosyjski indywidualnie i grupowo. Nauczyciel dyplomowany. Tel. 696 068 527
•• Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich
poziomach nauczania. Rzetelne przygotowanie
do matury i innych egzaminów. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 793 305 835
•• Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie do
sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu gimnazjalnego,
maturalnego, indywidualnie lub w małych grupach. Tel. 887 682 252
ROLNIC T WO – DZ IER Ż AWA /SPR Z EDA 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
ROLNIC T WO – K UPNO
•• 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
RÓŻ NE
•• 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
SPR Z EDA Ż
•• 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

DYŻURY APTEK
15.05.
16.05.
17.05.
18.05
19.05.
20.05.
21.05.

Apteka Dr.Max 		ul. B. Chrobrego 30
Apteka Cefarm 		ul. Grunwaldzka 6
Apteka Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
Apteka Gemini 		ul. 1 Maja 15g
Apteka w Galerii 		ul. Flisacza 63
Apteka Verbascum 		ul. 11 Listopada 16
Apteka Mandragora 		ul. Krasińskiego 89

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:

Asystent/-ka ds pozyskiwania spraw z powiatu gryfińskiego,
Elektryk – praca Gryfino
Fizjoterapeuta- praca Swochowo, Gryfino
Kontroler jakości -praca Gryfino
Młodszy doradca klienta – praca Gryfino
Montażysta układów elektronicznych – praca Gardno
Monter konstrukcji stalowych – praca Nowe Czarnowo
Pracownik sklepu- praca Gryfino
Sprzedawca-kasjer-praca Gryfino
Szwaczka- praca Gryfino
Kasjer-Sprzedawca- praca Gryfino, Gardno, Lubanowo,
Stare Czarnowo
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Schną drzewka nowonarodzonych?
To była chyba najbardziej udana akcja minionego roku w gminie Gryfino. Nasz film na facebooku obejrzało ponad 4000 osób.
Niedawno minęło pół roku
od bardzo udanej akcji sadzenia drzewek upamiętniających narodziny dzieci w
2019 roku. Akcję wymyślili
leśnicy z okazji jubileuszu Lasów Państwowych. A gminy
chcące uczestniczyć w tej akcji zapraszały rodziców dzieci
urodzonych od stycznia do
sierpnia 2019 roku i zameldowane na ich terenie. W gminie Gryfino zgłoszono ponad
50 dzieci i 10 października
wzdłuż ulicy Myśliwskiej – na
skraju Gryfina i Czepina od-

było się zbiorowe sadzenie.
Przyszło mnóstwo ludzi,
całe rodziny z dziadkami. Jak
wtedy pisaliśmy - posadzono aż 55 drzewek! Burmistrz
M. Sawaryn i nadleśniczy R.
Brygman mieli więc powód
do wygłoszenia miłych słów.
Było tłumnie i radośnie. Dla
28 chłopców i 27 dziewczynek leśnicy przygotowali
dęby i lipy.
Niestety schną
Kilka dni temu pojechaliśmy więc na ulicę Myśliwska

by sprawdzić jak się ma aleja
drzewek
upamiętniających
zeszłorocznych nowo narodzonych. Niestety, okazało
się, że co najmniej trzy z posadzonych wtedy drzewek nie
daje śladów życia. Wiele było
już pokrytych liśćmi. Czasem
były tylko tylko młodziutkie pąki. Ale na niektórych
śladów życia nie było. Zawiadomiliśmy o tym Nadleśnictwo w Gryfinie. Obiecali
przeprowadzić kontrolę stanu drzewek. Nie wykluczali,
że z powodu suchej zimy lub

drzewka zostaną wymienione. Zapraszamy rodziców
na ul. Myśliwską. Może “ich
drzewko” warto by podlać?

innych przyczyn – jak szkodniki, niektóre drzewka mogły
“wypaść” Obiecali, że jak potwierdzi się nasza obserwacja,

rk

W czwartek, 14 maja dostaliśmy z Nadleśnictwa informację,
że sprawdzili stan drzewek na ul. Myśliwskiej. W ich opinii tylko
jedno z tych drzewek budzi niepokój. Jednak posadzone tam lipy
i dęby to takie gatunki, które potrafią "odbić" nawet ze śpiących
pąków. Dlatego najlepiej przeczekać sezon wegetacyjny zanim podejmie się jakieś zdecydowane kroki.
Tylko, co o tym myślą rodzice dziecka, którego drzewko wygląda jak martwe?

40 milionów drzew posadzili leśnicy z RDLP w Szczecinie

Z myślą o przyszłych pokoleniach
40 000 000 nowych drzew posadzili w marcu i kwietniu br. leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Wśród wysadzonych drzewek dominowały sosny, dęby i buki. Gdyby drzewka te wysadzić na równiku, w odstępach 1 metrowych, to starczyłoby
ich na obsadzenie dookoła całej Ziemi.
W drzewostanach dojrzałych
do odnowienia usuwa się drzewa, które zastępuje młode pokolenie. Poza koniecznością dokonania wymiany pokoleń istotną
sprawą jest to, że uzyskujemy
cenny ekologicznie, odnawialny surowiec jakim jest drewno,
wykorzystywane szeroko przez
nasze społeczeństwo. - Działania takie nazywa się odnowieniami. Odnowienia zapewniają
utrzymanie ciągłości lasu. Dzięki
prowadzeniu odnowień możemy
mówić, że drewno jest surowcem
odnawialnym i że lasu nam nie
ubywa. Tak, jak w każdej żywej
populacji, również w przypadku
ekosystemu leśnego potrzebne
są młode pokolenia drzew, które
zastąpią część ,,starego” już lasu
- mówi Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych w Szczecinie.
Część powierzchni, gdzie
istnieją ku temu odpowiednie
warunki i możliwości odnawiana jest w sposób naturalny, tzn.
nasiona spadają z drzew na odpowiednio przygotowaną przez
leśników glebę. W sprzyjających
warunkach
atmosferycznych
nasiona kiełkują i wyrastają z
nich młode drzewka. W bieżącym roku w sposób naturalny
odnowione zostanie ok. 400 ha
lasu.
W ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości od
1995 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie zalesiono już
ponad 14 000 ha najsłabszych,
odłogujących gruntów rolnych
i nieużytków, co odpowiada
150% powierzchni szczecińskiej

Puszczy Bukowej. Działanie takie przekłada się na powiększanie powierzchni leśnej naszego
kraju.
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych działa na terenie
trzech województw: lubuskiego,
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego.
Pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne
drewna sprawiają, że jest najbardziej naturalnym i przyjaznym
materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Szacuje się, że współcześnie ma ono
ok. 30 tys. zastosowań: od produkcji zabawek, instrumentów
muzycznych, przez małą architekturę w mieście i ogrodzie, po
budowę domów czy energetykę.
Drewno to cenny surowiec w
rękach artystów i rzemieślni-

ków. Powstawały z niego i nadal
rodzą się dzieła sztuki.
Na zdjęciu: Sytuacja epidemiologiczna na świecie wpłynęła na tradycję sadzenia lasów organizowanych przez Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych

w Szczecinie i Nadleśnictwa na
jej terenie. Każdego roku wolontariusze i leśnicy wspólnie
sadzili drzewa. W tym roku zrobili to sami pracownicy Lasów
Państwowych.
red

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

