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POLSKI WYDAWCA

Pożyczki
do 25 000 zł

tel. 509 924 043

reKLAmA

reKLAmA

Okna i drzwi z PCV  
Bramy garażowe

Tel. 91 415 09 42  •  e-mail: domexgryf@o2.pl
Pomiar i doradztwo u Klienta - GRATIS!

ul. Kościelna 28 
Gryfino

 Cena 1,50 zł      Wtorek

Wynajmę pomieszczenie 
magazynowo-produkcyjne

o pow. 167 m2 w Pniewie
 tel. 690 155 179

Proszę o tymczasową  zmianę reklamy DAR- JAN na pierwszej stronie.
Treść nowej reklamy
Wynajmę pomieszczenie magazynowo-produkcyjne
o pow 167m2 w Pniewie
tel. 690-155-179
Klient prosił aby w tle wstawić gra�kę hali.
Reklama ma być takiej samej wielkości, 

Cztery osoby 
poszkodowane 
w wypadku 

s. 3
Uśpiły a 
następnie 
okradły  

s. 4
Problemy  
z wyborami  

s. 4
Wprowadziła 
w błąd 
policjantów 

s. 5
Sendyk 
startuje w 
Mistrzostwach 
Europy 

s. 12

Utopił się w jeziorze

czytaj s. 3

Wywiad z Mieczysławem Sawarynem

Rozeszła się 
ostatnio pogłoska...  

s. 6-7

fotoreportaż na str. 9 
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Nowe 7 Dni Gryfina

Planowe 
wyłączenia
W ciągu najbliższego tygodnia, bez prądu zostaną 
mieszkańcy Gryfina i Żelisławca.

W czwartek, 9 sierpnia 
od godz. 8 do 17 wy-
łączenia obejmą Żeli-
sławiec ul. Binowski 
Bruk dz. nr 260/2, 
365, 375, 380, 389, 
391, 392, 393/1, 394, 

403, 332/2. A w ponie-
działek 13 sierpnia w 
Gryfinie przy ul. 1 
do 2, Popiełuszki 5. 

Tutaj przerwa potrwa 
od godz. 9 do 15.

red.

Kolejne,  
upalne dni

Od dzisiaj (7 sierpnia) 
do czwartku na terenie wo-
jewództwa zachodniopo-
morskiego prognozowane 
temperatury w dzień mogą 
wynosić nawet 34 °C. W nocy 
temperatura minimalna 

wyniesie od 18°C do 21°C. 
Ostrzeżenie przed upałem 
wydało IMGW-PIB Biuro 
Meteorologicznych Prognoz 
Morskich Wydział w Szcze-
cinie.

red.

Postawienie przed 
śmietnikiem w Gardnie tej 
tabliczki było idiotycznym 
pomysłem. Na szczęście, 
tabliczka szybko znikła

Po tym parkingu przed elektrownią Dolna 
Odra widać, że sezon urlopowy w pełni

Pomorska. Ta inwestycja cieszy 
wielu,  bo wreszcie dojazd do 
kilku firm usługowych będzie 
łatwiejszy

Ta inwestycja nie 
podoba się niektórym 
mieszkańcom Gryfina, 
gdyż utrudnia dojazd 
do części posesji
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Uśpiły, a następnie okradły
Ta historia zdarzyła się w Węgorzynie. Ale warto ją przytoczyć, by ostrzec innych.

Do zdarzenia doszło pod 
koniec ubiegłego tygodnia. 
Młoda kobieta w zaawanso-
wanej ciąży zapukała do drzwi 
mieszkania 85-letniej miesz-
kanki Węgorzyna. Kobieta 
otworzyła jej drzwi, a ta pod 
pretekstem sprzedaży odzieży 
przekonała ją, aby wpuściła 
ją do środka i zrobiła kawę. 
Kiedy starsza kobieta zrobiła 
kawę, 28- latka wykorzystując 
jej nieuwagę dolała do kub-
ka fiolkę z rozpuszczonym 
środkiem farmakologicznym 
o właściwościach nasennych. 
Kiedy tylko starsza kobieta 
zasnęła, ciężarna natychmiast 
zadzwoniła po swoją „wspól-
niczkę” i razem zaczęły prze-
szukiwać jej mieszkanie. Kiedy 
znalazły 11 tys. złotych wyszły 
z mieszkania pozostawiając 
pokrzywdzoną w stanie uśpie-
nia.

Daleko nie uciekły. Przed 
blokiem zatrzymali je po-
licjanci. To nie było pierw-
sze takie zdarzenie i dlatego 
funkcjonariusze Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Szcze-
cinie wytypowali potencjalne 
miejsca, gdzie może dojść do 
kolejnego przestępstwa udali 
się do Węgorzyna. I od razu 

zauważyli kobiety odpowiada-
jące rysopisom sprawców po-
przednich przestępstw. 

Odzyskali  
pieniądze

Policjanci znając sposób 
działania kobiet i wiedząc, że 
może dojść do zagrożenia ży-
cia i zdrowia pokrzywdzonych 
osób natychmiast udali się do 
mieszkania, gdzie zastali w 
stanie uśpienia straszą kobietę. 
Udzielili jej niezbędnej po-
mocy medycznej i wezwali na 
miejsce pogotowie ratunkowe. 
Pokrzywdzona kobieta została 
natychmiast przetransporto-
wana do szpitala.

28 latka i jej wspólniczka 
- 62-letnia krewna zostały na-
tychmiast zatrzymane i osa-
dzone w policyjnym areszcie.

Do 12 lat
Funkcjonariusze zabezpie-

czyli fiolki z substancją służącą 
do usypiania pokrzywdzo-
nych osób. Odzyskali także w 
całości skradzione pieniądze. 
Obie kobiety usłyszały zarzut 
dokonania rozboju. 28- latka 
przyznała się do zarzucanego 
jej czynu i złożyła wyjaśnienia, 
natomiast 62-letnia kobieta 

odmówiła składania jakichkol-
wiek zeznań w tej sprawie.

Prokurator wystąpił do Sądu 
Rejonowego w Łobzie z wnio-
skiem o zastosowanie środka 
zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania. 
62-latka na okres 3 miesięcy 
trafiła do aresztu. Obie kobie-
ty będą odpowiadały za swój 
czyn przed łobeskim sądem. 
Za czyn ten grozi im kara do 
12 lat pozbawienia wolności.

Bądźmy ostrożni
Policja apeluje, aby zacho-

wać szczególną ostrożność, 
zwłaszcza przez osoby starsze 
mieszkające samotnie. Zamy-
kać mieszkania i nie wpuszczać 
pod żadnym pretekstem do 
środka obcych osób. Nie nale-
ży ufać osobom nieznajomym, 
osobom które swoim zachowa-
niem wzbudzają w nas litość, 
potrzebę pomocy, a także nie 
kupować żadnych przedmiotów 

oraz nie przekazywać obcym 
osobom żadnych pieniędzy.

Jeżeli zauważycie Państwo 
coś niepokojącego, osoby które 
swoim zachowaniem wzbu-
dzają podejrzenia, zwracają na 
siebie uwagę, natychmiast na-
leży informować o tym fakcie 
Policję pod numerem tel. 997 
lub 112. W ten sposób ochro-
nić Państwo nie tylko samych 
siebie, a także inne osoby przed 
działaniem oszustów.

red.

Utopił się w jeziorze
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że wczoraj w całym kraju w 
weekend utonęło 30 osób. Niestety jedno zdarzenie dotyczy naszego powiatu.

Do utonięcia doszło w so-
botę 4 sierpnia br. ok. godz. 
19.30 nad Jeziorem Jeleńskim 
w gminie Chojna. Mężczy-
zna kąpiący się w jeziorze 
przy niestrzeżonej plaży, po 
przepłynięciu kilkunastu me-

trów, nagle zaczął się topić. 
Na pomoc mężczyźnie ruszyli 
plażowicze, wyciągając go z 
wody. Wezwano pogotowie. 
Przyleciał helikopter Lotni-
czego Pogotowia Ratunko-
wego. Pomimo podjętej akcji 

resuscytacyjnej mężczyzna 
zmarł. Ustalono, że denat to 
34-letni mieszkaniec gminy 
Moryń. Sprawę prowadzi Pro-
kuratora Rejonowa w Gryfi-
nie.

AJ

Cztery osoby 
poszkodowane 
w wypadku

Do bardzo groźnego wypad-
ku doszło na 6 kilometrze dro-
gi ekspresowej S3 w kierunku 
Gorzowa. Jak sire dowiaduje-
my, kierowca auta osobowego 
nagle stracił panowanie nad 
pojazdem. Samochód dacho-
wał.  W wypadku cztery osoby 
zostały poszkodowane, w tym 

dwoje dzieci - opuściły pojazd 
o własnych siłach. Ruch był 
zablokowany przez około 20 
minut. W akcji ratowniczej 
4 sierpnia br. ok. godz. 23.50 
udział brały GBA OSP Radzi-
szewo, GBA JRG Gryfino, po-
gotowie, policja.

aj
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Listy podpisów bez rODO
RODO w żadnym zakresie nie zmienia obowiązujących wcześniej zasad zbierania podpisów pod listami poparcia w trakcie kampanii 
wyborczych - twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji.

Wątpliwości związane z 
ochroną danych w związku z 
wyborami wyrażają politycy, 
ponieważ do zawiadomień o 
utworzeniu komitetu wybor-
czego trzeba załączyć listy po-
parcia z nazwiskami, adresami 
i numerami PESEL.

Najmniejszy problem jest 
w przypadku kandydatów na 
radnych - oni muszą zebrać 
tylko 25 podpisów i 25 dodat-
kowych dokumentów (zgód) 
na przetwarzanie danych. 
Problemem jest rejestracja 
komitetu wyborczego, gdzie 
potrzeba 1000 podpisów. Bez 
informacji, jak je zbierać wy-
borom grozi paraliż. Problem 
dostrzegła Państwowa Komi-
sja Wyborcza, która zwróciła 
się do prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (UODO) 
Edyty Bielak-Joma o „opinię 
dotyczącą zbierania przez 
komitety wyborcze podpi-
sów wyborców popierających 
utworzenie komitetu wybor-
czego oraz zgłoszenie list kan-
dydatów na radnych”.  

Odpowiedzi prezes UODO 
nie ma, ale według resortu 
odpowiedzialnego za kształto-
wanie polityki państwa w za-
kresie ochrony danych osobo-
wych - Ministerstwa Cyfryza-
cji, zapewnienie poszanowania 

prywatności osób wpisujących 
się na listy poparcia nie wiąże 
się z żadnymi dodatkowymi 
obowiązkami ani kosztami czy 
reorganizacją samych dzia-
łań podejmowanych w tym 
zakresie. Obowiązują te same 
zasady, co przed 25 maja br., 
czyli przed datą rozpoczęcia 
obowiązywania RODO. Wy-
starczy, by lista poparcia znaj-
dowała się pod nadzorem oso-
by zbierającej podpisy. Nawet 
gdyby osoba składająca podpis 
zobaczyła dane innych osób 
podpisanych na liście, RODO 

nie ma do niego zastosowania. 

Niedługo podadzą  
termin

Rozporządzenie nie ma 
zastosowania do przetwa-
rzania danych przez osobę 
w ramach jej działań czysto 
osobistych lub domowych, 
czyli bez związku z działalno-
ścią gospodarczą. Pozyskanie 
przez osobę wpisującą się na 
listę poparcia danych innych 
popierających jest czynnością 
osobistą. Według wskazań 
Ministerstwa Cyfryzacji, eu-
ropejskie rozporządzenie nie 

będzie miało wpływu na zbie-
ranie podpisów wyborców, w 
celu utworzenia komitetów 
wyborczych, mających prawo 
zgłaszania kandydatów w wy-
borach samorządowych 2018.

W połowie sierpnia ogłoszo-
ny zostanie termin wyborów 
samorządowych 2018, wów-
czas będą mogły rejestrować 
się komitety wyborcze, zgła-
szające kandydatów na rad-
nych, wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Do za-
wiadomień o utworzeniu ko-
mitetu wyborczego, zgodnie z 

kodeksem wyborczym, należy 
dołączyć listy poparcia (ilość 
osób popierających utworze-
nie komitetu wyborczego jest 
zależna od rodzaju komitetu), 
zawierające imiona, nazwiska, 
adresy i numery PESEL.

Bez zmian
Komitety wyborcze będą 

zbierały podpisy dokładnie w 
taki sam sposób, w jaki robiły 
to w czasie poprzednich wy-
borów – nie obowiązują żadne 
dodatkowe obostrzenia doty-
czące ochrony zdanych oso-
bowych. Ochrona prywatno-
ści (danych osobowych), pod-
miotu wspierającego swoim 
podpisem dany komitet, ma 
polegać tylko i wyłącznie na 
ochronie istniejącej już listy. 
Ochrona taka polega na dba-
łości o to, aby lista nie została 
zagubiona, ani też udostępnia-
nia osobom trzecim. Nie trze-
ba również tworzyć osobnej 
listy dla każdej kolejnej osoby, 
wspierającej dany komitet. Jak 
wskazuje Ministerstwo Cyfry-
zacji, nawet w przypadku, gdy 
osoba podpisująca listę, zoba-
czy dane innych osób, które 
już wcześniej komitet wspar-
ły, w tym przypadku przepisy 
RODO nie mają zastosowa-
nia.                           

A. Szczepaniak

Wyjaśnienie
Mieszkaniec Gryfina zwrócił mi uwagę, że częścią treści mojego artykułu pt.: „Z wizytą w Parlamencie Europejskim” wprowadziłem w 
błąd czytelników oraz w jakimś stopniu uraziłem obecnie panujących. 

Uwaga ta dotyczyła słów: 
„Duża część ulic miasta była 
zablokowana przez Policję i 
inne służby, co chwilę mijały 
nas przejeżdżające na sygna-
łach patrole składające się z 
radiowozów i samochodów 
opancerzonych, a nad naszymi 
głowami bez przerwy krążyły 
dziesiątki wojskowych śmi-
głowców, ale o dziwo nigdzie 
nie było widać żadnych barie-
rek odgradzających społeczeń-
stwo od lokalnych i między-
narodowych prominentów”, w 
szczególności tych, że nie było 
barierek, a jednak były blokady. 

Po pierwsze muszę wyja-
śnić, że gazeta to nie książka i 
trzeba w swoich materiałach 
używać niekiedy „skrótów my-

ślowych” gdyż jest ograniczona 
ilość miejsca. A co do poda-
nej wyżej treści. Rzeczywiście, 
duża część miasta była zablo-
kowana, lecz tylko patrolami 
pieszymi. Funkcjonariusze 
uniemożliwiali lub ograniczali 
wjazd pojazdom na niektó-
re ulice przelotowe, którymi 
przejeżdżały zjeżdżające się na 
szczyt NATO delegacje rządów 
z różnych stron świata, w tym i 
prezydent USA. Przejeżdżające 
ulicami na sygnałach patrole, 
nie wiem, może były wzywane 
do likwidacji jakichś demon-
stracji, może taki jest zwyczaj 
u nich interwencji, a może po 
prostu przewoziły delegatów. 
Nie było szans się temu przyj-
rzeć, ani tym bardziej zajrzeć 

do środka, aby sprawdzić kto 
jest tymi samochodami prze-
wożony. Nad naszymi głowami 
przelatywały wojskowe śmi-
głowce – czy to coś dziwnego 
podczas szczytu NATO? To 
jest zabezpieczenie przed róż-
nego rodzaju terrorystami sto-
sowane w takich przypadkach 
na całym świecie. I tu jeszcze 
raz podkreślam bardzo wyraź-
nie, nawet z powodu szczytu 
NATO budynki Parlamentu 
Europejskiego, ani inne rzą-
dowe nie były otoczone żad-
nymi barierkami, nie stały tam 
żadne szpalery mundurowych 
funkcjonariuszy, a piesi mogli 
się wszędzie poruszać, jak każ-
dego innego dnia.   

A. Szczepaniak      
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Smakowity konkurs
Urząd Gminy Stare Czarnowo po raz czwarty organizuje smakowity konkurs kuli-
narny „Staroczarnowskie specjały”. Będzie tradycyjnie i smacznie. Finał konkursu 
zaplanowano na 1 września podczas Święta Plonów w Kołbaczu.

Do konkursu zgłosić się 
może każdy mieszkaniec lub 
grupa osób z terenu gminy 
Stare Czarnowo niezależnie 
od wieku. Wystarczy do 22 
sierpnia do siedziby Urzędu 
Gminy Stare Czarnowo, przy 
ul. Św. Floriana 10 (pokój nr 
25) dostarczyć kartę zgłosze-
niową. Mieszkaniec lub zespół 
może zgłosić maksymalnie 3 
potrawy, a oceny potraw do-
kona komisja. - Mam nadzie-
ję, że podobnie jak w latach 
ubiegłych uczestnicy zaskoczą 
swoimi przepisami i wyrafino-
wanym smakiem - zapowiada 
wydarzenie zastępca wójta 
gminy Stare Czarnowo Marcin 
Krawczyk.

Cztery kategorie
Potrawy będą oceniane w 

następujących kategoriach: 
smak potrawy, regionalność, 
łatwość przyrządzania, aran-
żacja podania potrawy. Celem 
konkursu jest promowanie i 
popularyzacja regionalnych 
tradycji kulinarnych, wyło-

nienie charakterystycznych 
sposobów ich przygotowywa-
nia, a także poznanie receptur, 
które mogą posłużyć również 
publikacji poświęconej kuchni 
regionu.

W przypadku osób niepeł-
noletnich zgodę na udział w 
konkursie oraz zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych 
wyrażają rodzice lub opie-
kunowie. Karty zgłoszenio-
we można pobrać na stronie 

www.stareczarnowo.pl oraz w 
sekretariacie Urzędu Gminy. 
Wszyscy uczestnicy kulinar-
nego plebiscytu otrzymają 
dyplomy oraz upominki. Dla 
laureatów konkursu przewi-
dziane są nagrody rzeczowe.

Osoba do kontaktu ze strony 
Urzędu Gminy Stare Czarnowo 
- Bartosz Biegus, tel. (91) 485 
70 53, (91) 485 70 20, e-mail 
bbiegus@stareczarnowo.pl

pk

Banie zapraszają  
w ten weekend
Wszystkich mieszkańców i odwiedzających zapra-
szamy 11 i 12 sierpnia na VIII Sierpniowe Spotkania 
z Historią.

Co pokażemy?
•	 pokazy i turniej artyleryjski, 
•	 pokazy walk rycerskich, 
•	 warsztaty rzemiosł dawnych, 
•	 gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, 
•	 zawody sprawnościowe: rycerze kontra piłkarze (drużyny 

piłkarskie z klubów gminy Banie), 
•	 pokazy i wspólne zabawy z kuglarzami i animatorami, 
•	 przedstawienia teatralne dla dzieci, 
•	 targi produktów tradycyjnych.

Wprowadziła w błąd 
policjantów
Do interwencji w tym mieszkaniu dochodziło już kilka razy. Dlatego zgłoszenie 
potraktowano poważnie.

Kobieta mieszkająca w jed-
nym z mieszkań przy głównej 
ulicy Starego Czarnowa we 
wtorek, 31 lipca zgłosiła dyżur-
nemu KPP w Gryfinie potrzebę 
interwencji. Jej mąż, człowiek 
nadużywający alkoholu, w 
takiej sytuacji był groźny. Jak 
informuje rzecznik gryfińskiej 
policji – bywało, że po spoży-
ciu alkoholu chodził po miesz-
kaniu z młotkiem w ręce. Po-

dobne zagrożenie miało mieć 
miejsce 31 lipca, dlatego do 
wsparcia jedynego w tym dniu 
dzielnicowego, wysłano dodat-
kowy patrol policji. Na miejscu 
w mieszkaniu funkcjonariusze 
zastali śpiącego na tapczanie 
mężczyznę, którego szybko 
wyprowadzili z mieszkania. 
Doszło przy tym do nieunik-
nionej szarpaniny. Dopiero na 
dworze okazało się jednak, że 

to nie groźny małżonek, tylko 
jego syn. Matka bowiem – wy-
przedzając wypadki, zawiado-
miła policję choć męża jeszcze 
w domu nie było! 

Nieporozumienie zostało 
wyjaśnione, syn oswobodzony. 
A groźny „po spożyciu” męż-
czyzna widać w domu się nie 
pojawił, gdyż ponownego we-
zwania nie było tego dnia.

rk

W trakcie spotkań posłu-
chamy ciekawych prelegentów 
m.in. Andrzeja Krywalewicza 
oraz Igora Górewicza, a głów-
nymi atrakcjami wydarzenia 
będą widowiskowe pokazy hi-
storyczne. Tuż obok profesjo-
nalnych pokazów walk bractw 
rycerskich, które poprowadzi 
Grzegorz Kuklewski - dowód-
ca Chorągwi Zachodniopo-
morskiej spod Grunwaldu, 
odbędzie się także jarmark 
rzemiosł połączony z rodzin-
nym festynem. Dowódca 
artylerii krzyżackiej – Jacek 
Grondke, przeprowadzi autor-
ski turniej artyleryjski. 

O oprawę artystyczną za-
dbają zespoły tańca, które 
wieczorem wykonają efek-
towne fireshow, a w dzień 
przeprowadzą warsztaty. Nie 
zabraknie również aktywno-
ści przygotowanych specjalnie 
dla dzieci - gier, nauki tańca 
czy warsztatów ceramicznych, 
rzeźbiarskich, malarskich, te-
atralnych i tworzenia lizaków. 
Wszystkie wydarzenia rozgry-
wać się będą przy kaplicy św. 
Jerzego w Baniach.

Impreza startuje o godz. 
10.00 w sobotę, 11 sierpnia 
br.  

Moment interwencji w Starym Czarnowie

W poniedziałek przy 
nabrzeżu stał tylko jeden 
jacht, a to przecież środek 
sezonu żeglarskiego
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Rozeszła się ostatnio pogłoska...   
Rozmowa o przyszłości Gryfina z burmistrzem Sawarynem nie pierwszy raz odbyła się w restauracji. Miła atmosfera, choć momentami 
zazgrzytało 

Zacznijmy od sprawy naj-
ważniejszej, czy burmistrz 
na pewno startuje w jesien-
nych wyborach?

- Tak, zgodnie z deklaracją 
którą złożyłem cztery lata 
temu, chciałbym być burmi-
strzem dwie kadencje. Uwa-
żam, że tyle czasu wystarczy, 
aby uzdrowić sytuację Gryfi-
na i zapewnić gminie trwały 
rozwój, a mieszkańcom sa-
tysfakcję.

Rozeszła się ostatnio po-
głoska, że to pan miał być 
jednym z inwestorów chcą-
cych budować kopalnię 
kruszywa i piasku w okolicy 
Gryfina. Ale sprawa się ry-
pła i burmistrz Sawaryn nie 
wyraził zgody dla samego 
siebie…

-To całkiem inna sprawa i 
wcale nie świeża. Już wiosną 
tego roku (chyba w marcu), 
wyraziłem sprzeciw wobec 
planu budowy takiej kopalni 
w tym miejscu. Bo tu nale-
żałoby budować obiekty wy-
poczynkowe, a nie kopalnię. 
To skraj obszaru Natury 2000 
i piękne miejsce, dlatego od 
razu zanegowałem wnio-
sek o pozwolenie. Inwestor 
się odwołał, z kolei my nie 
przyjęliśmy kolejnej decyzji 
i zadecydowałem o skiero-
waniu sprawy do sądu. Ow-
szem, mam grunty, co moż-
na sprawdzić w corocznym 
oświadczeniu majątkowym, 
ale nie w tym miejscu. Nie 
miałem w tej sprawie żadne-
go interesu. 

Trwa dyskusja o pomy-
słach rządzącej partii, po-
wstrzymującej od startu 
osoby pracujące w spółkach 
skarbu Państwa. A Pan jest 
członkiem rady nadzorczej 
PGE.

- Po pierwsze nie jestem 
członkiem żadnej partii po-
litycznej, więc te wytyczne 
mnie nie dotyczą. Podkreślam 
zawsze, że rządy partyjne nie 
sprawdzają się w samorządach 
na poziomie gmin i powiatów, 
ponieważ toczące się spory 
polityczne, dzielą społeczności 
i spychają lokalne sprawy na 
drugi plan. Dla dobra publicz-

nego czasami poglądy poli-
tyczne należy odłożyć na bok, 
a realizować program służący 
całej wspólnocie. Moja praca 
w radzie nadzorczej, najwięk-
szej spółki energetycznej kraju 
wynika z potrzeby wsparcia 
działań na rzecz rozwoju elek-
trowni w Nowym Czarnowie i 
Szczecinie. 

Przełoży się to na zagwa-
rantowanie inwestycji w 
elektrowni?

- Dopilnowanie tej sprawy 
jest dla mnie priorytetem. 
Bardzo się cieszę, że udało 
się odmienić nastawienie w 
stolicy do odbudowy mocy 
wytwórczych w Dolnej Od-
rze. Powstała koalicja osób 
wspierających te działania, 
w szczególności parlamen-
tarzystów naszego regionu 
oraz reprezentantów związ-
ków zawodowych. Od 2010 
roku trwał proces wygasza-
nia elektrowni, te tendencje 
całkowicie zostały zmie-
nione po wyborach w roku 
2015. Planowane inwestycje 
zapewnią bezpieczeństwo 
utrzymania naszej gminy na 
ścieżce rozwoju przez długie 
lata. Teraz robimy kolejne 
kroki naprzód, kończymy 
w gminie prace nad planem 
miejscowym dla elektrowni, 
wszystko wreszcie idzie w 
dobrym kierunku.

Po prawie całej kadencji 
czas na podsumowania, co 
się nie udało?

- Przed nami jeszcze wiele 
wyzwań, od spraw drobnych 
po ważniejsze. Myślę, że każ-
dy z mieszkańców widzi jak 
na dłoni zmiany w Gryfinie, 
ale rozumie też że nie można 
wykonać wszystkiego na raz.

 
Dość ogólnikowa odpo-

wiedź. A co z halą sportową 
i Pałacykiem pod Lwami? 
Pieniędzy od marszałka 
chyba na to nie starczy?!

- Co  do hali, to w kolejnym 
przetargu udało się  nam z 
ceną wykonawcy zejść z 17,5 
do 13,5 miliona. Cztery mili-
ny mniej. Po drugie. Liczymy 
się z tym, ze będziemy ją bu-
dować tylko z własnych środ-
ków. Ale jeśli się uda zdobyć 
pieniądze z zewnątrz, to chy-
ba dobrze? 

A Pałacyk Pod Lwami? 
- To istotnie nie do końca 

zdecydowane. Wynikła taka 
sytuacja, że byliśmy na liście 
rezerwowej do finansowania. 
Ale ktoś zrezygnował, więc 
weszliśmy na listę dosłownie 
w ostatniej chwili. W naszym 
województwie terminem 
końcowym do wykorzystania 
środków unijnych na takie 
cele jest rok 2018! A mamy 
już sierpień. Same procedury 

przetargowe (pieniądze daje 
marszałek) mogą potrwać 
miesiące. Dlatego nie mogę 
obiecać, że z  pałacykiem już 
teraz się uda.

A gdyby miał Pan wskazać 
największy sukces tej ka-
dencji? 

- Muszę wymienić dwa 
elementy. Po pierwsze wła-
śnie w trzecim kwartale tego 
roku spłacimy kolejną ratę 
naszego długu, przekraczając 
kwotę 30 milionów złotych 
wydaną na ten cel. Uzdro-
wienie finansów było trud-
ne, ale dzięki temu jesteśmy 
bezpieczni. Druga sprawa to 
nasze relacje z największym 
podatnikiem, czyli elektrow-
nią. Spór podatkowy był wy-
niszczający, płaciliśmy jako 
gmina olbrzymie honoraria 
prawnikom, wszystko to było 
bezcelowe. Sytuacja jest opa-
nowana, efekty to nowy cie-
płociąg w Łużyckiej i co dla 
mnie jest szczególnie ważne, 
realna szansa na kolejne in-
westycje.

Wróćmy więc na chwi-
lę jeszcze do elektrowni, 
powstaną tam bloki gazo-
we? Pojawiają się  obawy o 
zmniejszenie ilości miejsc 
pracy.

- W mojej ocenie moder-
nizacja części bloków wę-

glowych i budowa mocy wy-
twórczych opartych na gazie, 
mówimy tutaj o mocy liczo-
nej w setkach megawatów to 
gwarancja dziesiątek lat dal-
szego funkcjonowania tego 
zakładu. Technologia gazowa 
wymaga mniej etatów, ale są 
to miejsca pracy dla specja-
listów, osób z wyższym wy-
kształceniem, na pewno do-
brze płatne. Gospodarka się 
zmienia, z uwagi na postęp 
technologiczny, obostrzenia 
środowiskowe, a także stały 
występujący coraz częściej 
brak ludzi do pracy. 

Jakie najważniejsze wy-
zwania stoją przed gminą.

- Chcę abyśmy patrzyli w 
przyszłość długotermino-
wo. Właśnie opracowujemy 
strategię rozwoju gminy do 
roku 2030. Tak jak w całym 
kraju będziemy zmagać się 
z wyzwaniami demograficz-
nymi, starzeniem się społe-
czeństwa. Łatwo zauważyć, 
że mamy w Gryfinie dwa 
duże wyże demograficzne, 
ludzi urodzonych w latach 
50/60 którzy przyjechali tutaj 
do pracy w elektrowni i oso-
by urodzone w latach 70/80, 
ich dzieci. Niestety znaczna 
część tego pokolenia wyje-
chała do pracy zagranicą. 
Teraz musimy stworzyć tutaj 
warunki do życia takie, aby 
przyciągnąć nowych miesz-
kańców.

Wrócą z zagranicy? Jak 
ich skusić?

- Nie mam złudzeń, nie 
odwrócimy nagle emigracji. 
Musimy wszyscy działać w 
naszej gminie, ale i w Polsce 
na rzecz wzrostu płac, w taki 
sposób aby praca w kraju 
stała się atrakcyjna, nie tylko 
dla mieszkańców, ale także 
osób które wyjechały. Już 
dziś w sektorze przemysło-
wym, osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach naprawdę 
mogą u nas nieźle zarobić.  
W trakcie rozmów z wieloma 
inwestorami omawiamy te 
zagadnienia, w celu wypra-
cowania działań poprawia-
jących atrakcyjność naszej 
gminy. Poprawiając warunki 

Redaktor też mógłby zapłacić. Ale na biednego rozmówcę nie trafiło...
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chcemy wygrać konkurencję 
z innymi regionami kraju.

W jaki sposób?
- Atrakcyjnie położenie, 

tuż przy dużym mieście. 
Gryfino jest idealne dla osób, 
które cenią sobie równowagę 
w życiu. Jesteśmy ośrodkiem 
bardzo bezpiecznym, nie ma 
tutaj korków, mamy ofertę 
edukacyjną od żłobka do 
sieci szkół. Żyje się jednocze-
śnie wygodnie, blisko natury, 
skąd błyskawicznie można 
dojechać do Szczecina np. do 
pracy, teatru czy filharmonii. 
Rzadziej mówi się o Berlinie, 
ale jeżeli chodzi o np. lotni-
sko czy wydarzenie kultural-
ne lub sportowe światowego 
formatu, mamy je naprawdę 
pod ręką.

Brzmi nieźle, ale liczba 
mieszkańców w ostatnich 
latach się praktycznie nie 
zmieniła.

- Rzeczywiście liczba za-
meldowanych jest na tym sa-
mym poziomie, jednak wiele 
osób mieszka u nas tymcza-
sowo, co powoduje że tak na-
prawdę liczba mieszkańców 
wzrosła. To nasz naprawdę 
duży sukces. Chciałbym, 
aby jak największa część z 
przyjezdnych zamieszkała u 
nas docelowo. To oczywiście 
duże wyzwanie, bo potrzeb-
na będzie budowa nowych 
ulic, parkingów, wzrośnie zu-
życie wody czy ilość śmieci, 
które trzeba wywieźć z mia-
sta. 

Nasze społeczeństwo, po-
dobnie jak w całej Polsce, 
się starzeje. Szkoda, że nie 
powołaliście Rady Senio-
rów. A była taka propozy-
cja.

- Seniorzy zawsze będą dla 
mnie ważni. Na każdym spo-
tkaniu z nimi podkreślam, że 
nie stać nas na rezygnację z 
ich wiedzy i doświadczenia. 
Tym bardziej, że są to oso-
by aktywne, z dużą energią. 
Niebawem spotkam się z 

przedstawicielami wszystkich 
organizacji seniorów, chcę 
omówić z nimi pomysły do-
tyczące współpracy.

Wróćmy do wyborów. 
Urzędujący burmistrz za-
wsze jest faworytem do wy-
grania, co jest Pana zdaniem 
priorytetem inwestycyjnym 
gminy.

- Nie mam złudzeń, że od 
początku kolejnej kadencji 
trzeba realizować wyznaczo-

ny plan. Stawiać na infra-
strukturę, potrzebne będą 
olbrzymie wydatki na ten cel. 
Modernizacja infrastruktury 
w ulicy Łużyckiej to około 15 
milionów złotych. Budowa 
Centrum Przesiadkowego, 
czyli przebudowa ulic: Ko-
lejowej, Sprzymierzonych i 
1 Maja to podobna kwota, 
dzięki staraniom mojego ze-
społu pozyskaliśmy wysokie 
dofinansowanie z UE. Uzbro-
jenie osiedli mieszkaniowych 

to proces na lata, ale musimy 
z roku na rok przyspieszać. 
Dlatego podkreślam cały 
czas, że dużym sukcesem jest 
uzdrowienie naszych finan-
sów i systematyczne się dłu-
gów. W bieżącym roku poszło 
na ten cel dziewięć milionów 
złotych. Można za to wybu-
dować kilka ulic, postawić 
trzy tysiące nowych lamp, 
wybudować pięć nowych 
żłobków – tylko w jeden rok! 

Mieczysław Sawaryn star-
tuje, wygrywa i pracuje na 
stanowisku burmistrza do 
roku 2023, bo tyle trwa ka-
dencja. A co dalej? Nie skusi 
się Pan na trzecią kadencję?

- Nie. To wykluczone. Gry-
fino w roku 2023 będzie mia-
ło minimalne już zadłużenie. 
Wysokie dochody dzięki 
inwestycjom w elektrownię 
i nowe zakłady pracy się-
gną 200 milionów złotych. 
Osiedla mieszkaniowe będą 
uzbrojone i czekać będziemy 
na nowych mieszkańców, bo 
razem z obecnymi znajdą 
oni tutaj wspaniałe warunki 
do życia. Praca w drugiej ka-
dencji będzie łatwiejsza, bo 
za nami trudny czas. W roku 
2023 skończę swoją kadencję 
i przekażę pracę następcy, 
który na pewno wykorzysta 
stworzoną bazę do kolejnych 
dużych osiągnięć.

Rozm. R. Kwapisz

Nowi czołowi współpracownicy Mieczysława Sawaryna (na foto brak drugiego zastępcy burmistrza)

Od początku kadencji M. Sawaryn dba także o jakość kadr zatrudnianych w Urzędzie
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Bank Spółdzielczy 
w Gry�nie

ul. Niepodległości 24
GRYFINO

tel./fax 91 416 26 93 
                91 416 25 23

Zapraszamy od 8.00 - 17.00

4,5%
NOWA

lokata
ZYskaj nawet do

www.bsgry�no.pl

SKUPUJEMY ZBOŻA,
 pszenicę paszową i konsumpcyjną, 

żyto, pszenżyto, jęczmień, 
owies, rzepak, łubin, gryka, groch, 

len, kukurydzę oraz słonecznik.

Sami odbieramy, szybka płatność, 
konkurencyjne ceny.

Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku. 

Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B

e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Skup zbóż: 
91 43 57 720, 602 21 21 25

Transport: 662 150 170

Nawozy 
600 21 21 25 / 662 150 160
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Słowianie i Wikingowie

Żyją jak  
w średniowieczu
Ona, ręcznie zszywa dwa kawałki lnianego płótna. 
Będzie koszula dla dziecka. On poszedł walczyć. Mag-
da z Krzychem, od kilku lat jeżdżą do Wolina by żyć 
jak średniowieczni Słowianie. Historia to ich pasja. 

W pierwszy sierpniowy 
weekend w Wolinie odby-
ła się jedna z największych 
wczesnośredniowiecznych 
imprez w Europie.  Blisko 
dwa tysiące osób z 30 krajów 
świata pojechało tam, by w ten 
niecodzienny sposób spędzić 
urlop i wakacje. My też tam 
byliśmy. Tańczyliśmy z nimi i 
odwiedzaliśmy ich domy oraz 
warsztaty. Śpią na siennikach 
ze słomy w chacie krytej strze-
chą. W dzień ubrani są w śre-
dniowieczne koszule i proste, 
lniane przepasane rzemykiem 
lub sznurkiem tuniki. To były 
standardowe ubiory, które 
wówczas tak łatwo nie podda-
wały się modzie. Różnicował 
je jedynie materiał, delikatny 
jedwab był dla zamożnych, 
tani len dla biednych. Przyglą-
dając się ich życiu przez trzy 
dni, można sobie wyobrazić 

jak wyglądało codzienne ży-
cie ludzi w średniowieczu. Jak 
pracowali, spali, bawili się i 
walczyli. Jedynie tam moż-
na pospacerować drewnianą 
ulicą, ale też poznać tajniki 
średniowiecznej melioracji 
miejskiej. Surowe życie dla 
twardych, silnych, zaradnych 

i zdrowych ludzi. To niecodzienna lekcja histo-
rii dla dużych i małych. I wyjątkowe miejsce, bo 
w każdym warsztacie, u kowala, garncarza czy 
grajka można spróbować swoich sił i pod okiem 
średniowiecznego mistrza stworzyć własne dzie-
ło, narzędzie czy ozdobę. W chacie można usiąść 
na ławce, porozmawiać z mieszkańcami, poczę-
stować się ich jadłem, a wieczorem posłuchać ze-
społów muzyki dawnej, nawet potańczyć i zrobić 
sobie pamiątkową fotkę z wakacyjnego pobytu w 
średniowiecznej osadzie.  

Osadę - Centrum Słowian i Wikingów warto 
wpisać w swój wakacyjny kalendarz. Położona 
jest na wyspie nad rzeką Dziwną w Wolinie. Wi-
dać ją już z mostu prowadzącego do miasta. 

Barbara Gondek
Autorka z wnukiem u Wikingów
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Terminarz rozgrywek - klasa C, grupa III - sezon 2018/19, runda jesienna
Kolejka 1 - 1/2.09.

Zryw Góralice- Tywa Swobnica
Sokół Różańsko- Orkan Rów
WICHER STEKLNO- Sekwoja Brwice
SPARTA SOBIEMYŚL- CHROBRY BOLESZKOWICE
POLONIA GRYFINO- LUKS Krzywin
ISKRA II Banie- Ogniwo II Babinek

Kolejka 2 - 8/9.09.
Tywa Swobnica- Ogniwo II Babinek
LUKS Krzywin- ISKRA II Banie
CHROBRY BOLESZKOWICE- POLONIA GRYFINO
Sekwoja Brwice- SPARTA SOBIEMYŚL
Orkan Rów- WICHER STEKLNO
Zryw Góralice- Sokół Różańsko

Kolejka 3 - 15/16.09
Sokół Różańsko- Tywa Swobnica
WICHER STEKLNO- Zryw Góralice
SPARTA SOBIEMYŚL- Orkan Rów
POLONIA GRYFINO- Sekwoja Brwice
ISKRA II Banie- CHROBRY BOLESZKOWICE
Ogniwo II Babinek- LUKS Krzywin

Kolejka 4 - 22/23.09
Tywa Swobnica- LUKS Krzywin
CHROBRY BOLESZKOWICE- Ogniwo II Babinek
Sekwoja Brwice- ISKRA II Banie
Orkan Rów- POLONIA GRYFINO

Zryw Góralice- SPARTA SOBIEMYŚL
Sokół Różańsko- WICHER STEKLNO

Kolejka 5 - 29/30.09
WICHER STEKLNO- Tywa Swobnica
SPARTA SOBIEMYŚL- Sokół Różańsko
POLONIA GRYFINO- Zryw Góralice
ISKRA II Banie- Orkan Rów
Ogniwo II Babinek- Sekwoja Brwice
LUKS Krzywin- CHROBRY BOLESZKOWICE

Kolejka 6 w - 6/7.10
Tywa Swobnica- CHROBRY BOLESZKOWICE
Sekwoja Brwice- LUKS Krzywin
Orkan Rów- Ogniwo II Babinek
Zryw Góralice- ISKRA II Banie
Sokół Różańsko- POLONIA GRYFINO
WICHER STEKLNO- SPARTA SOBIEMYŚL

Kolejka 7 - 13/14.10
SPARTA SOBIEMYŚL- Tywa Swobnica
POLONIA GRYFINO- WICHER STEKLNO
ISKRA II Banie- Sokół Różańsko
Ogniwo II Babinek- Zryw Góralice
LUKS Krzywin- Orkan Rów
CHROBRY BOLESZKOWICE- Sekwoja Brwice

Kolejka 8 - 20/21.10
Tywa Swobnica- Sekwoja Brwice

Orkan Rów- CHROBRY BOLESZKOWICE
Zryw Góralice- LUKS Krzywin
Sokół Różańsko- Ogniwo II Babinek
WICHER STEKLNO- ISKRA II Banie
SPARTA SOBIEMYŚL- POLONIA GRYFINO

Kolejka 9 - 27/28.10
POLONIA GRYFINO- Tywa Swobnica
ISKRA II Banie- SPARTA SOBIEMYŚL
Ogniwo II Babinek- WICHER STEKLNO
LUKS Krzywin- Sokół Różańsko
CHROBRY BOLESZKOWICE- Zryw Góralice
Sekwoja Brwice- Orkan Rów

Kolejka 10 - 3/4.11
Tywa Swobnica- Orkan Rów
Zryw Góralice- Sekwoja Brwice
Sokół Różańsko- CHROBRY BOLESZKOWICE
WICHER STEKLNO- LUKS Krzywin
SPARTA SOBIEMYŚL- Ogniwo II Babinek
POLONIA GRYFINO- ISKRA II Banie

Kolejka 11 - 10/11.11
ISKRA II Banie- Tywa Swobnica
Ogniwo II Babinek- POLONIA GRYFINO
LUKS Krzywin- SPARTA SOBIEMYŚL
CHROBRY BOLESZKOWICE- WICHER STEKLNO
Sekwoja Brwice- Sokół Różańsko
Orkan Rów- Zryw Góralice

mieli dużo farby
Zakończona została budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Armii Krajowej w Gryfinie. Ruch na niej spory, choć pewne drobiazgi budzą 
zdziwienie. Na samym końcu ulicy, z prawej strony – kierowcy wyjeżdżający na drogę nie widzą nadjeżdżających rowerzystów (z powo-
du zarośli). Dlatego powinien tam być znak ostrzegawczy dla tych ostatnich. A nie ma. Bezwzględne pierwszeństwo rowerzysty w tej 
sytuacji może się zakończyć drogą do szpitala. Dziwi też ogromna ilość znaków wymalowanych na początkowej części ścieżki. Momen-
tami znajdują się ledwo parę metrów od sobie. Albo rowerzyści są głupi, albo wykonawcy mieli dużo farby...              rk
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Pekao Open tradycyjnie we wrześniu

Będą wejściówki  
do wygrania
Od 1 sierpnia ruszyła oficjalna sprzedaż biletów 26. edycji Pekao Szczecin Open 
(ATP Challenger Tour „Top Level Events”, pula nagród 150 tys. dol + hospitality), któ-
ra odbędzie się w dniach 8-16 września na kortach przy Alei Wojska Polskiego 127 
w Szczecinie. Można je nabywać pod adresem www.pekaoszczecinopen.abilet.pl.

Już po raz drugi z rzędu 
Pekao Szczecin Open będzie 
rozgrywany w najwyższej 
randze „Top Level Events”, 
wprowadzonej przez władze 
ATP Challenger Tour od 2018. 
Stawia to szczeciński turniej w 
gronie najważniejszych imprez 
w tym cyklu i oznacza najwyż-
szą możliwą pulę nagród dla 
uczestników na poziomie 150 
tysięcy dolarów, plus hospita-
lity, czyli pokrycie kosztów ich 
pobytu w Szczecinie i wyży-
wienia.

Będzie to już 26. edycja Pe-
kao Szczecin Open, a poprzed-
nią jubileuszową wygrał naj-
wyżej rozstawiony w drabince 

Francuz Richard Gasquet, 
który startował z „dziką kartą”. 
W tym roku, gry eliminacyjne 
odbędą się w dniach 8-9 wrze-
śnia, natomiast turniej główny 
rozpocznie się 10 września. 

W imieniu organizatorów 
zapraszamy na Pekao Szczecin 
Open 2018 oraz do odwiedza-

nia strony internetowej www.
pekaoszczecinopen.pl.

Dla naszych Czytelników 
tradycyjnie przygotowaliśmy 
konkurs w którym wygrać 
będzie można wejściówki na 
turniej. O szczegółach poin-
formujemy niebawem. DJ

Puchar Polski na szczeblu okręgu

Startuje turniej 
tysiąca drużyn

Znany jest już terminarz pierwszej rundy rozgrywek Pucharu 
Polski na szczeblu okręgu. Pierwsza runda rozegrana zostanie 
19 sierpnia.

Na tym etapie rozgrywek zagra kilka naszych zespołów. I tak 
Grot Gardno zmierzy się na wyjeździe ze Spartą Sobiemyśl, Ła-
będź Widuchowa podejmować będzie Piast Piaseczno, a Czarni 
Czarnówko zagrają u siebie z Rurzycą Nawodna.

Mecze rozpoczną się o godzinie 17. DJ

Przed nimi mistrzostwa
Czworo zawodników Delfa startowało w kwalifikacjach do ME Youth, które odbędą się na przełomie sierpnia i września w greckim Lo-
utraki.

Klub Delfa reprezentowali 
Mateusz Janaszkiewicz (9m w 
jun. młodszych), Bartosz Ja-
siulewicz (3m w M18), Piotr 
Partyka (15m w jun. młod-
szych), Julia Sanecka (1 miej-
sce wśród kobiet, 19 z chłopa-
kami...).

Pierwotnie miały być to 
zawody triathlonowe, ale ze 
względu na jakość wody wy-
kluczającą możliwość pływa-
nia organizatorzy zmuszeni 
zostali do zorganizowania du-
athlonu.

Był to niewątpliwie kłopot 
dla wszystkich, ale na wysoką 
temperaturę panującą od dłuż-
szego czasu nie miał wpływu 
nikt.

Na starcie stanęły 82 oso-
by. Najlepszy wynik sporto-
wy osiągnęła Julia Sanecka, 
która okazała się najlepsza 
wśród wszystkich dziewcząt, a 
i z chłopcami poradziła sobie 
bardzo dobrze, bowiem zajęła 
19 miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej. Brawo dla niej.

Gdyby nie fakt, że regula-
min wykluczał wspólną jazdę 
dziewcząt z chłopcami to jej 
miejsce na pewno byłoby jesz-
cze lepsze. W związku z wyso-

ką temperaturą i powyższym 
faktem, pierwszy bieg Julia po-
biegła asekuracyjnie, uzyskała 
6 sekundową (techniczną) 
przewagę. Na rowerze pocze-
kała na koleżanki, by podczas 
drugiego biegu uzyskać na 2,5 

km biegu 29 sekundową prze-
wagę nad drugą zawodniczką i 
41 sekund nad trzecią junior-
ką młodszą. Wśród chłopców 
Julia miała 5 wynik drugiego 
biegu, ale do najlepszego ju-
niora młodszego straciła tylko 
16 sekund.

W związku z zajęciem 
pierwszego miejsca wśród 
dziewcząt Julia uzyskała kwa-
lifikację na ETU Triathlon 
Youth European Champion-
ships Festival, który rozpocz-
nie się 30 sierpnia i potrwa do 
2 września w greckim Loutra-
ki.

Trenują w Wałczu
Od czwartku 2 sierpnia tria-

thloniści trenują w Central-
nym Ośrodku Sportu - Ośrod-
ku Przygotowań Olimpijskich 
w Wałczu. Powrót zaplanowa-
nia na środę 8 sierpnia, bo już 
10 sierpnia jadą na zawody do 

Katowic. Jak opowiada trener 
Marek Sanecki - Obóz roz-
poczęliśmy obiadem w nowo 
wyremontowanej stołówce, 
później biegaliśmy i wykony-
waliśmy elementy siły biego-
wej, a po kolacji zawodnicy 

relaksowali się przy 2 km roz-
pływaniu. - W czasie pobytu 
w Centralnym Ośrodku Spor-
tu - Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich trenujemy do 
Mistrzostw Polski, Mistrzostw 
Europy, Igrzysk Olimpijskich. 
W Mistrzostwach Polski wy-
startujemy w Katowicach 11 i 
12 sierpnia, w Mistrzostwach 
Europy na koniec sierpnia, a 
w Igrzyskach Olimpijskich w 
2024, albo w kolejnych latach - 
dodaje M. Sanecki.

A w niedzielny poranek za-
wodnicy szybko biegali - zre-
alizowali tzw. Biegową Wy-
trzymałość Tempową. Biegali 
odcinki 400 metrowe. Młod-
sza grupa uczyła się biegać na 
jeszcze krótszych odcinkach 
400, 300, 200 i 100 metrów. Po 
południu starsi mieli wolne, a 
młodsi prezentowali się na ro-
werach.

dost.
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 Atrakcyjna praca 
dla opiekunek w Niemczech. 
Premie letnie. Nawet 1500 EUR netto 

Tel. 91 506 55 55

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

KUPIĘ KAŻDe 
AUTO 

za gotówkę 
665 708 544

USłUGI remONTOWO-BUDOWLANe 

wykończenia wnętrz, szpachlowanie, 
malowanie, ścianki działowe z płyty 

GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe  

576 314 405

Upadłość konsumencka
Masz długi, których nie możesz spłacić, nie 
prowadzisz działalności, nie masz majątku. 

Pomogę zgłosić upadłość. 
Konsultacje darmowe Tel. 669 681 080, 

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

WYNAjmĘ 
stanowisko lub cały 

salon fryzjerski 
w Gryfinie

Tel. 50 40 208 60

PLAŻA BINOWO,  
POLe BIWAKOWe - zaprasza  

Możliwość postawienia 
przyczepy kempingowej, 

rozbicia namiotu.  
Miejsce na ognisko, grilla. 
Darek tel. 783 162 443

reKLAmA reKLAmA

O G ł O S Z e N I e
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 

121) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXI/194/08 z dnia 29 lutego 2008 r., w sprawie zasad wydzierża-
wiania i  wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino, Dyrektor Centrum 
Wodnego Laguna w Gryfinie podaje do publicznej wiadomości: 

WYKAZ WOLNYCH POWIerZCHNI  
ZNAjDUjĄCYCH SIĘ W BUDYNKU  
CeNTrUm WODNeGO „LAGUNA”, 

w Gryfinie, przy ul. Wodnika 1, nr działki 4/15, nr księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Gryfinie - SZ1Y/00029728/4, przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograni-
czonego, na czas określony, z przeznaczeniem na cele komercyjne.

Pow. 
użytkowa Opis pomieszczeń Przeznaczenie i sposób 

zagospodarowania pomieszczeń
Wysokość opłat z tytułu 

najmu (minimalna)

Termin 
zagospodarowania 

pomieszczeń

169,75  m2

Powierzchnia do 
adaptacji położona 

na II kondygnacji 
budynku

Prowadzenie działalności 
gospodarczej - siłownia.

Adaptacja i przystosowanie 
pomieszczeń na koszt najemcy. 

miesięczna stawka czynszu 
wynosi min.

10,00 zł/m2 netto

umowa najmu na czas 
określony 10 lat

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07.08.2018 r. do 
dnia 28.08.2018 r. włącznie.

Wysokość stawek czynszu ustalona została na podstawie Zarządzenia nr 0050.10.2018 Burmistrza Miasta 
i Gminy Gryfino z dnia 22.01.2018 r. i Zarządzenia nr 0050.15.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 
31.01.2018 r. w  sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu i  po-
wierzchni reklamowych oraz minimalnych stawek czynszu najmu za lokale i budynki użytkowe stanowiące 
własność Gminy Gryfino. Stawka czynszu, będąca podstawą do ustalenia wysokości czynszu, podlega co-
rocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok po-
przedni, ogłaszanym przez Prezesa GUS, bez konieczności zmiany umowy. Zwaloryzowana stawka czynszu 
obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia każdego roku trwania umowy. Do podanej stawki czynszu netto 
zostanie doliczony podatek VAT w oparciu  o  odrębne przepisy. Miesięczny czynsz najmu płatny będzie 
z góry w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury za dany miesiąc.

Szczegółowe informacje w tej sprawie uzyskać można w pok. nr 175 Centrum Wodnego Laguna w Gryfi-
nie lub telefonicznie nr tel. 91 415 32 40. 

Dyrektor Centrum Wodnego Laguna
Edyta Zart

OGłOSZeNIe

Wczoraj się nie udało - trzymamy kciuki w środę

Paweł Sendyk startuje w mistrzostwach Europy
Paweł Sendyk, wychowanek UKP Marlin Gryfino rozpoczął wczoraj swoje występy w pływackich mistrzostwach Europy, które odbywają 
się w Glasgow. 

Były podopieczny trenera 
Zbigniewa Starosty wystarto-
wał w eliminacjach na sprin-
terskim dystansie 50 metrów 
stylem motylkowym. Zgodnie 
z przewidywaniami Paweł nie 
zdołał awansować do półfina-
łów. Być może lepiej wypadnie 
w swojej koronnej konkuren-
cji. W środę startował będzie 
na 50 m stylem dowolnym.

Występ naszego pływaka 
można było śledzić za pośred-
nictwem Eurosport. W kwa-
lifikacjach wzięło udział 64 
pływaków, którzy startowali w 
siedmiu seriach. Sendyk płynął 
w czwartej zajmując w niej pią-
tą pozycję. O awansie do pół-
finałów decydował czas. Kwa-
lifikowało się 18 najszybszych 

zawodników ze wszystkich 
siedmiu serii. Paweł uzyskał 
czas 24.07 i odpadł z rywaliza-
cji.

18. czas zapewniający awans 
uzyskał Siergej Szewcow z 
Ukrainy i wynosił 23.81. Paw-
łowi do awansu zabrakło więc 
26 setnych sekundy. 

O opinię na temat jego star-
tu poprosiliśmy jego trenera z 
UKP Marlin Zbigniewa Staro-
stę.

- Paweł do Glasgow pojechał 
po udanych mistrzostwach w 
Łodzi, gdzie na 50 metrów mo-
tylkiem ustanowił rekord życio-
wy czasem poniżej 24 sekund. 
Podczas dzisiejszych zawodów 
awans do półfinału dawał mu 
wyłącznie kolejny rekord życio-

wy. Nie udało się, Paweł popły-
nął powyżej 24 sekund, ale nie 
robiłbym z tego powodu pro-
blemów. Paweł zdecydowanie 
lepiej radzi sobie w kraulu. W 
Stanach, z tego co wiem mało 

pływa delfinem, więc i tak do-
brze że w tym roku poprawił 
swoją życiówkę na 50 m. Zawo-
dy w Glasgow to dla niego ko-
lejne bezcenne doświadczenie. 
Liczę, że na 50 kraulem pokaże 

na co go stać i przebrnie przez 
eliminacje. Na pewno wszyscy 
jego znajomi w Gryfinie trzy-
mają za niego mocno kciuki. Ja 
oczywiście także śledzę jego wy-
stępy w telewizji - powiedział 
Starosta.

Z Polaków do półfinału pew-
nie zakwalifikował się Konrad 
Czerniak, który w swojej serii 
był drugi uzyskując czas 23.45 
i piąty eliminacji. Z kolei Mi-
chał Chudy był w swojej serii 
ostatni z czasem 24.36.

Sendyk obecnie jest zawod-
nikiem MPK Szczecin, ale na 
co dzień przebywa w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie studiuje 
i reprezentuje barwy Uniwer-
sytetu Berkeley.

Start Pawła Sendyk. 50 m 
kraulem - eliminacje w środę 
o godz. 10.16. O godz. 18.04 
półfinały. Finał w czwartek o 
17.50. Jego rekord życiowy wy-
nosi  21,91 jest 10-tym na liście 
zgłoszeń.

DJ

Paweł Sendyk (z prawej) w towarzystwie swoich pływackich kolegów z Uniwersytetu Barkeley. 
Foto: twitter.
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Aktualne Rozkłady Jazdy Gryfiński Informator Lokalny
Ważne telefony i Adresy

UrZĘDY 
Urząd miasta i Gminy Gryfino 
ul. 1 Maja 16, tel. 91 416 20 11 centrala 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Łużycka 12, tel. 91 416 25 27, tel. 91 4162508
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
ul. Szczecińska 5, tel. 91 416 30 51 
Prokuratura rejonowa 
ul. Grunwaldzka 2, tel. 91 416 8030 
Sąd rejonowy 
ul. Grunwaldzka 2, tel. 91 42 00 301 
Starostwo Powiatowe 
ul. Sprzymierzonych 4, tel. 91 415 31 82 
ul. 11 Listopada, tel. 91 404 5000
Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie 
Łużycka 91, tel. 91 416 20 13 / 91 404 5504 
Powiatowy rzecznik Konsumentów 
ul. Sprzymierzonych 9, tel. 91 404 50 00 
Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Łużycka 55, tel. 91 416 45 15 
Urząd Skarbowy 
ul. Szczecińska 24, tel. 91 416 41 30 
Sanepid – ul. Flisacza 6, tel. 91 416 23 43 
Inspektor sanitarny tel. 694 - 493 - 763 
regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydz. 
Terenowy w Gryfinie. Budynek przejścia granicznego 
Gryfino-Mescherin, tel. 91 415 0139 
Oddziały Poczty Polskiej 
ul. Sprzymierzonych 2, tel. 91 416 24 01 
ul. Łużycka 125 /2U, tel. 91 416 91 39 
ul. 11 Listopada 8, tel. 91 416 24 45 , 91 416 28 22 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
ul. Łużycka 3, COT (22) 560-16-00
Biuro Cmentarza Komunalnego 
ul. Pomorska, tel. 91 416 30 47 
Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
ul. Grunwaldzka 1, tel. 91 416 27 28 
Spółdzielnia mieszkaniowa regalica 
ul. Piastów 9B, tel. 91 416 37 13
Spółdzielnia mieszkaniowa Dolna Odra 
ul. Krasińskiego 88A, tel. 91 404 51 36 
Spółdzielnia mieszkaniowa Taras-Północ 
ul. Sienkiewicza 6B/1, tel. 91 416 45 70 
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP 
Cech Rzemiosł Różnych tel. 91 416-25-17 w.20 

SłUŻBY rATUNKOWe 
Europejski Numer Alarmowy 112 
Pogotowie – 999 
Policja – 997 
Straż Pożarna – 998 
Straż miejska – 91 416 8160 
Pogotowie Energetyczne – 991 
Pogotowie Gazowe – 992 
Pogotowie Ciepłownicze – 993 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994 
Straż Miejska – 986 
Pomoc Drogowa, auto-holowanie
ul. Reymonta 44 - tel. 91 404 53 76 
ul. Pomorska 58, tel. 91 415 13 72, 601 75 47 6 

SłUŻBA ZDrOWIA 
Szpital Powiatowy ul. Parkowa 5, tel. 91 416 21 09 
Przychodnie 
Intermed – ul. Niepodległości 28, tel. 91 416 20 41 
Megamed – ul. Targowa 16, tel. 91 414 10 21 
Vita-Med – ul. 9 Maja 8, tel. 91 416 25 44 
NZOZ „Chrobry” - ul. Chrobrego 52, tel. 91 40 45 888
Pediatryczno-Internistyczny NZOZ s. c., ul. Parkowa 7, 
tel. 91 416 26 87

Apteki 
Apteka ul. 11 Listopada 66-68, tel. 91 415 00 75 
Apteka Cefarm, ul. Grunwaldzka 6, tel. 91 416 25 05
Apteka „Mediq”, ul. B. Chrobrego 30-38, tel. 91 829 85 77 
Apteka Mandragora, ul. Krasińskiego 89, tel. 91 415 21 44 
Apteka Vademecum, ul. 1 Maja 15h, tel. 91 416-40-84 
Apteka Verbascum, ul. 11 Listopada 16c, tel. 91 416-42-
62 
Apteka w przychodni Intermed, ul. Niepodległości 28, 
tel. 91 416 10 53 
Apteka w Galerii, ul. Flisacza 63, tel. 91 416 30 33
Apteka ul. Łużycka 3F, tel. 91 416 10 90
Apteka Muszkieter, ul. 9 Maja 14, tel. 91 414 60 09
Apteka Gryfińska, ul. Piastów 8, tel. 91 418 23 03
Apteka Dr. Max, ul. B. Chrobrego 30, tel. 91 829 85 77

WeTerYNArIA 
Inspekcja Weterynaryjna 
ul. Armii Krajowej 78, tel. 91 416 22 74, fax 91 416 24 92 
Gabinet Weterynaryjny Usługi Lekarsko-Weterynaryjne 
s.c. Jarosławski@Pazik 
ul. 9 Maja 19 tel. 91 415 03 40 
Przychodnia dla Zwierząt
Specjalistyczne Usługi Sanitarno-Weterynaryjne, 
ul. Łużycka 3, tel. 91 416 25 43 
Gabinet weterynaryjny Cztery Łapy, 
ul. Krasińskiego 85F, tel. 607 66 44 30

OŚWIATA 
Przedszkola 
Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały 
ul. Wojska Polskiego 11, tel. 91 333 27 20 
Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka 
ul. Krzywoustego 5, tel. 91 416 29 25 
Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka 
ul. Krasińskiego 29, tel. 91 416 22 38 
Przedszkole nr 4 im. Pszczółki Mai 
ul. Kościuszki 17, tel. 91 416 29 64 
Przedszkole nr 5 im. Calineczki 
ul. Żeromskiego 12, tel. 91 416-33-75 
Szkoły podstawowe 
SP nr 1 - ul. Łużycka 22, tel. 91 416 25 21 
SP nr 2 - ul. 9 Maja 4, tel. 91 416 26 20 
SP nr 3 – ul. Iwaszkiewicza 70, tel. 91 4151025 
Szkoły średnie 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
ul. Niepodległości 16, tel. 91 416-20-65 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
ul. Łużycka 91, tel. 91 416-25-03 
Zespół Szkół Specjalnych - ul. Łużycka 82, 
tel. 91 416-22-16 
Zespół Szkół w Gryfinie - ul. Iwaszkiewicza 70, 
tel. 91 416-47-11 

KULTUrA 
Gryfiński Dom Kultury, ul. Szczecińska 17, 
tel. 91 416-25-20, fax. 91 415-02-88
Kino Gryf, ul. Szczecińska 17, tel. 91 416-24-47 
„Pałacyk Pod Lwami” - ul. Bol. Chrobrego 48, 
tel. 91-416-29-50 
Centrum Informacji Turystycznej - ul. Nadodrzańska 1, 
tel. 91-852-31-83 
Biblioteka Publiczna - Filia Naukowa 
ul. Niepodległości 20, tel. 91 416-27-88 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie, 
ul. Kościelna 24, tel. fax. 91 416-26-39, 91 416 23 73 
Biblioteka Publiczna. Filia „Górny Taras”, 
ul. Krasińskiego 87a, 74-100 Gryfino, tel. 91 416-39-61 

GrYFINO „CeNTrUm” linie nr 1, 1A, 1B, 2A 
w kierunku SZCZeCIN

Kursuje w dni robocze
SZCZECIN Radziszewo Szczecińska (U1) 00:40 emx
SZCZECIN ZDROJE Radziszewo Szczecińska (U1) 21:53 S
SZCZECIN przez Gryfino, ul. Krasińskiego, Radziszewo Szcze-

cińska (U1A) 04:38 D, 05:08 D, 05:43 D, 06:23 d, 06:48 AC, 07:18 
D, 07:48 d, 08:18 D, 09:03 D, 09:43 AC, 10:43 d, 11:28 AC, 12:13 D, 
12:43 D, 13:18 AC, 13:53 D, 14:28 d, 14:53 D, 15:23 D, 15:53 d, 16:33 
D, 16:58 AC, 17:43 D, 18:13 D, 18:43 D, 19:23 D, 20:28 d, 22:23 dm, 
23:13 D

SZCZECIN przez Szczecin ul. Cukrowa, Uniwer., Szczecin Pl. Ko-
ściuszki (U1B) 07:10 SV, 08:55 SV

GRYFINO Krasińskiego (U2) 07:06 S

Kursuje w soboty, niedziele i święta
SZCZECIN Radziszewo Szczecińska (U1) 00:40 emx, 22:40 Cm
SZCZECIN Gryfino ul. Krasińskiego, Radziszewo, Szczecińska 

(U1A) 05:18 C, 06:23 d, 06:48 AC, 07:48 d, 08:43 C, 09:43 AC, 10:43 
d, 11:28 AC, 12:23 Cd, 13:18 AC, 14:28 d, 15:08 C, 15:53 d, 16:58 AC, 
17:48 Cd, 18:48 Cd, 19:43 C, 20:28 d, 21:28 d, 22:23 dm

GRYFINO Krasińskiego (U2) 05:31 Cd

GrYFINO „CeNTrUm” linie nr 1, 1A, 1B, 2
w kierunku DOLNA ODrA

Kursuje w dni robocze
DOLNA ODRA (U1) 05:39 D, (U1A) 05:15 D, 06:15 AC, 06:40 D, 

07:13 d, 07:33 D, 08:33 D, 09:13 AC, 10:13 d, 11:03 AC, 11:43 D, 12:13 
D, 12:48 AC, 13:23 D, 13:53 D, 14:23 D, 15:08 D, 15:38 D, 16:03 D, 
16:53 D, 17:23 AC, 17:53 D, 18:23 d, 19:03 AC, 20:00 d, 21:33 d, 22:43 
D

GRYFINO ul. Łużycka HL (U1A) 16:28 D, 21:00 D, 23:25 dm, (U1B) 
21:11 SV

Kursuje w soboty, niedziele i święta
DOLNA ODRA (U1A) 06:15 AC, 07:13 d, 08:13 C, 09:13 AC, 10:13 

d, 11:03 AC, 11:53 Cd, 12:48 AC, 13:33 Cd, 14:38 C, 15:23 C, 16:28 
Cd, 17:23 AC, 18:23 d, 19:03 AC, 20:00 d, 21:00 Cd, 21:33 d

GRYFINO Łużycka HL (U1A) 14:13 Cd, 23:25 dm
DOLNA ODRA (U2) 05:40 Cd

SZCZeCIN DWOrZeC AUTOBUSOWY linie 1, 1A, 1B
kierunek Gryfino, Dolna Odra

Kursuje w dni robocze
DOLNA ODRA (U1) Radziszewo, Gryfino pl. Barnima 05:00 D
GRYFINO CHROBREGO (U1) 00:00 emx
DOLNA ODRA Radziszewo, Krasińskiego, pl. Barnima (U1A) 04:30 

D, 05:30 D, 05:55 D, 06:20 d, 06:40 D, 07:40 D, 08:20 AC, 09:20 d, 
10:10 AC, 10:50 D, 11:20 D, 11:55 AC, 12:30 D, 13:00 D, 13:30 D, 
14:15 D, 14:45 D, 15:10 D, 16:00 D, 16:30 AC, 17:00 D, 17:30 d, 18:10 
AC, 19:15 d, 20:40 d, 21:50 D

DOLNA ODRA ŁUŻYCKA HL Radziszewo, Krasińskiego, pl. Barni-
ma (U1A) 15:35 D, 20:15 D, 22:40 dm

GRYFINO ŁUŻYCKA HL pl. Kościuszki, uniwer., pl. Barnima (U1B) 
15:45 SV, 20:25 SV

Kursuje w soboty, niedziele i święta
GRYFINO CHROBREGO Radziszewo, pl. Barnima (U1) 00:00 emx, 

21:50 Cm
DOLNA ODRA Radziszewo, Krasińskiego, pl. Barnima (U1A) 05:30 

AC, 06:20 d, 07:20 C, 08:20 AC, 09:20 d, 10:10 AC, 11:00 Cd, 11:55 
AC, 12:40 Cd, 13:45 C, 14:30 C, 15:35 Cd, 16:30 AC, 17:30 d, 18:10 
AC, 19:15 d, 20:15 Cd, 20:40 d

GRYFINO ŁUŻYCKA HL Radziszewo, Krasińskiego, pl. Barnima 
(U1A) 13:20 Cd, 22:40 dm

x - nie kursuje z niedzieli na poniedziałek
A - kursuje od poniedziałku do piątku
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień świąt Wielkanocnych 

oraz w dniach 25 i 26 XII
dm - nie kursuje 24-26.12, 31.12, 01.01, w Wielką Sobotę i dwa dni świąt 

Wielkanocnych
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
m - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
V - kurs przyśpieszony
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Ogłoszenie wyróżnione - 5 zł

Ogłoszenie ukaże się w 2 numerach. Koszt jest wkalkulowany w cenę tygodnika. Oferta nie jest przeznaczona dla ogłoszeń o 
charakterze działalności gospodarczej. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy ogłoszenia i zmiany treści. Ogłoszenie 
nie podlega reklamacji. Aby ogłoszenie ukazało się w piątek, należy je dostarczyć w środę do godz. 15.00.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com91 40 45 014 91 40 41 014

5 ZŁOGŁOSZENIE 
WYRÓŻNIONE

M I E S Z K A N I A  -  W Y N A J E M

 • Posiadam pokój do wynajęcia na os. 
Południe, płeć męska - uczeń, student. Tel. 
693 929 315

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we w Gryfinie. 800 zł+czynsz+media+zwrot-
na kaucja. Tel. 511 304 517

 • Wynajmę kawalerkę w Gryfinie, Stare miasto, 
I piętro. Tel. 600 986 425

 • Posiadam do wynajęcia 1-osobowy pokój na 
os. Południe. Cena 500 zł. Tel. 693 939 315

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we z balkonem na Górnym Tarasie, wyposa-
żone. Tel. 690 518 692

 • Wynajmę pokój jednoosobowy. tel. 731 490 
270.

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojo-
we 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, po-
dwórko. Tel. 602 839 600

 • Posiadam do wynajęcia umeblowany pokój w 
Gryfinie. Tel. 885 831 732

 • Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie 
o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel. 
514 527 877

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

D L A  F I R M  -  W Y N A J E M

 • Tanio wynajmę lokal użytkowy o pow. 30m2 na 
działalność usługową, ul. Energetyków przy mo-
ście. Tel. 600 875 492

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe 
w centrum Gryfina na I piętrze. Tel. 691 910 729

 • Firmie wynajmę  mieszkanie  w centrum 
Gryfina. Powierzchnia 44.5 m 2  / Cena 1500 zł. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt na nr 502 
744 075

 • Wynajmę lokal o pow. 60 m2 na biuro bądź 
działalność usługową. Wszystkie media. Tel. 
500 31 02 49

 • Wynajmę pomieszczenie magazynowo-produk-
cyjne 167 m2. Pniewo. Tel. 690 155 179

 • Wynajmę lokal użytkowy w Gryfinie koło 
sklepu netto. Cena najmu 700 PLN/MSC. 
Zainteresowane osoby proszę o kontakt tel 888 
288 882. 

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe, 
Stare Miasto, I piętro, całkowicie umeblowane. 
Mile widziane firmy. Tel. 91 416 22 54 lub 91 416 
20 37

 • Posiadam do wynajęcia pokoje pracownicze 
w Czepinie, ul. Gryfińska 54. Faktura Vat. Tel. 
607 215 935

 • Posiadam do wynajęcia pokoje pracownicze w 
Gardnie. Tel. 536 026 539

 • Posiadam do wynajęcia pokój 2 osobowy na 
umowę z firmą. Tel. 608 486 307

 • Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 
kompletnie wyposażone, I piętro + garaż na Os. 
Południe. Na zasadzie najmu okazjonalnego 
bądź dla firm. Tel. 601 796 871

L O K A L E  -  W Y N A J E M

 • 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 działal-
ność lub magazyn, pow. 70 m2, wszystkie me-
dia, monitoring, ogrodzony teren. Gryfino ul. 
Czechosłowacka 2. Cena 500 zł. Tel. 600 662 053

 • Wydzierżawię lub sprzedam lokal o pow. 100 
m2 pod działalność w Gryfinie przy Lagunie ul. 
Wodnika. Tel. 509 415 439

 • Posiadam do wynajęcia lub sprzedaży lokal o 
pow. 80 m2 na parterze w atrakcyjnej cenie. Tel. 
602 767 638

 • Posiadam do wynajęcia pomieszczenie w CW 
Laguna na prowadzenie działalności o tematyce 
kosmetyka, stylizacja paznokci, podologia, die-
tetyka. Tel. 604 799 352

M I E S Z K A N I A  -  P O S Z U K U J Ę  

 • Poszukuję 2-pokojowego mieszkania w Gryfinie 
do wynajęcia na dłuższy okres. Tel. 794 119 572 

 • Pilnie wynajmę kawalerkę lub 2 pokoje w 
Gryfinie w rozsądnej cenie. Tel. 792 874 939

 • Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej 
kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina. Tel. 
571 381 666

 • Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub po-
moc, ew. niewielką odpłatność, może być na 
działkach. Tel. 693 102 198

 • emeryt szuka pokoju do wynajęcia, niepalą-
cy, do 500 zł, możliwa pomoc. Tel. 723 737 
613

 • Poszukuję mieszkania 2 pokojowego do 1200 
zł + media w centrum Gryfina na dłuższy 
okres. Tel. 695 806 336

 • Poszukuję do wynajęcia 2 pokojowe mieszkania 
z niskim czynszem. Tel. 665 729 926

M I E S Z K A N I A  –  Z A M I A N A

 • Luksusową kawalerkę 38 m2 w Mieszkowicach 
(nowy budynek, usługi medyczne - w tym reha-
bilitacja i pogotowie) - zamienię na większe. Tel. 
601 707 573

 • Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w 
zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42 
m2, na III piętrze z balkonem na podobne - na 
parterze lub I piętrze. Możliwa dopłata. Tel. 698 
644 662

 • Zamienię mieszkanie 64 m2, IV p., GT, 2 pokoje, 
kuchnia połączona z jadalnią, możliwość zrobie-
nia 3 pokoju na mieszkanie 2 pokojowe, GT, 42-
50 m2, do III p. Tel. 691 688 605

 • Zamienię mieszkanie 64 m2 na III p. Górny Taras 
na mieszkanie 2 lub 3 pokojowe (42-53m2) I lub 
II piętro lub kupię 2-3 pokojowe (42-53m2) z bal-
konem. Tel. 508 929 212

 • Zamienię mieszkanie 2-pokojowe w TBS 
Goleniów na podobne lub większe w Gryfinie. 
Tel. 531 918 546

 • Zamienię dwa mieszkania, jedno w Gryfinie na 
ul. Krasińskiego o pow. 49,19 m2, I piętro. Drugie 
w Świnoujściu I piętro, pow. 86 m2 na domek. 
Mogą być okolice Gryfina. Tel. 692 277 771

 • Zamienię M4 na III pietrze na M3 na I lub II 
piętrze, pow. 42-50 m2, lub kupię 2 pokoje w 
Gryfinie na górnym Tarasie lub Centrum. Tel. 508 
929 212

M I E S Z K A N I A  –  S P R Z E D A Ż

 • 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 zabudowa-
nia gospodarcze na działce o pow. 3650 m2 w 
Wierzchlasie. Tel. 664 094 054

 • Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, Górny 
Taras, parter. Tel. 667 996 850

 • Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe, pow. 74 m 
kw, 3 piętro, duży balkon, Górny Taras. Tel. 506 
066 993

 • Sprzedam lub zamienię na mieszkanie działkę w 
Wełtyniu o pow. 22 arów. Tel. 507 36 59 36

 • Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, os. Południe, 
pow. 64 m2. Cena 260 tys. zł. Tel. 509 740 063

 • Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 47 m2 w cen-
trum Gryfina - 3 wieżowiec (elektrowniany), 6 
piętro. Tel. 696 952 919

 • Sprzedam mieszkanie blisko centrum Gryfina, 
pow. 77,80 m2 (trzy pokoje). Tel. 531 839 496

 •
 • Sprzedam duże mieszkanie własnościowe z du-

żym balkonem. Tel. 515 065 497
 • Sprzedam kawalerkę 23 m2, II piętro, balkon, w 

centrum Gryfina. www.sprzedajemy.pl wpisać: 
kawalerka w Gryfinie. Tel. 504 700 455

 • Sprzedam/wynajmę 2 pokojowe mieszkanie w 
Lubanowie, 42m2 (2 piwnice, pomieszczenie 
gospodarcze, działka). Cena 79 tys. zł. Tel. 601 
457 606

 • Sprzedam w Widuchowej dom wolnostojący z 
wyposażeniem, zadbany, z ciekawą architektu-
rą, przy spokojnej uliczce, do zamieszkania od 
zaraz. Tel. 513 814 085 

 • Sprzedam w Gryfinie dom wolnostojący, ocie-
plony, Stare Miasto, cały podpiwniczony, o pow. 
160 m2, ogrzewanie piec komputerowy – eko-
groszek, miał, drewno lub ogrzewanie gazem. 
Garaż o pow. 40 m2 z kanałem samochodowym. 
Część rekreacyjna, posesja 600 m2, możliwość 
działalności gospodarczej. Cena do negocjacji. 
W rozliczeniu możliwość zamiany na dom o 
pow. do 120 m2 Gryfino lub okolice do 20 km.  
Tel. 500 369 686

 • Szczawno. Sprzedam posesję 0,4 ha. Dom  nowy, 
124 m2, kuchnia, 3 pokoje, 2 łazienki, sauna. 
Garaż w bryle domu. Materiał na dobudowanie 
piętra, dokumentacja kompl. Tel. 507 241 311, 
wegrzyn@vp.pl

 • Sprzedam lub wynajmę mieszkanie własnościo-
we w Lubanowie, pow. 42 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 2 piwnice, pomieszczenie gospodar-
cze, działka 6 arów. Tel. 601 457 606

 • Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 
180 m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie gazo-
we solar na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, 
wiata, grill z garażem dwustanowiskowy i dział-
ka o różnej wielkości. Kontakt; 91 414 52 38, 609 
536 459, waw2006@op.pl. 

 • Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Nowym 
Czarnowie. 3 pokojowe 4 piętro. Cena wynajmu 
1000 zł plus opłaty. Kaucja jednorazowa wyso-
kości ceny najmu. Tel. 722 165 827 

 • Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o pow. 52 m2 
w Nowym Czarnowie na IV piętrze. Cena 130 tys. 
zł. Tel. 722 165 287

 • Sprzedam dom w Żórawkach, 2 oddzielne miesz-
kania, wszystkie media, fotowoltanika – prąd ze 
słońca, własna studnia. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 697 776 410

 • Sprzedam dom mieszkalny w Mieszkowicach 
z garażem i działkami budowlanymi. Cena do 
negocjacji. Tel. 91 414 52 38 lub 603 795 459 lub 
609 536 459

 • Odsprzedam partycypacje w TBS na Starym 
Mieście. Tel. 791 546 826

 • Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 pokojowe 
o pow. 53 m2, Górny Taras. Tel. 536 399 660

 • Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o pow. 64 m2, 
Górny Taras. Tel. 501 187 893

 • Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w centrum 
Chojny. Tel. 501 187 893

 • Sprzedam mieszkanie w Rożnowie o pow. 55,5 
m2, budynek gospodarczy, garaż i ogródek. Tel. 
693 413 094

M I E S Z K A N I A  -  K U P N O

 • 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

N I E R U C H O M O Ś C I  –  S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam działkę budowlana w miejscowości 
Dołgie. Cena 20 tys. zł. Tel. 601 707 573

 • Sprzedam nieruchomość o pow. 106 m2 w 
Gardnie. Tel. 508 163 770

 • Sprzedam działkę nr 94 rej. 5. Tel. 608 486 307
 • Sprzedam nieruchomość w Mescherin, działka o 

pow. ok. 500 m2 wraz z domkiem letniskowym i 
patio o łącznej pow. ok. 70 m2. Cena 40 tys. euro. 
Tel. 533 877 770

 • Sprzedam działki budowlane w Nowym 
Czarnowie. Działki przy drodze asfaltowej. 
media przy działkach. Tel. 609 461 954

 • Sprzedam działkę nr 52 o pow. 507 m2 rejon 3, 
owocowo-warzywno-rekreacyjna. Tel. 91 416 
21 93

 • Steklno, działka 542 m2 sprzedam - na prze-
ciw plaży, ogrodzona, prąd, woda, kanaliza, 

pawilon letni z tarasem, łazienka, pomiesz-
czenia gospodarcze. Wiadomość 501 104 445

 • Sprzedam działkę pod zabudowę mieszkanio-
wą 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 zabu-
dowy w okolicy Krzypnicy. Tel. 507 158 583

 • Sprzedam działkę budowlaną we wsi Stare 
Łysogórki. Wieś skanalizowana z usługami agro-
turystycznymi, 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 bezpo-
średnim 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 2 działki k. Rewala - morze, prąd, woda, 
z warunk. zabudowy, 2 po 30 arów. Cena 30 zł/
m2. Sprzedam nad Odrą, 30 km od Kostrzyna 2 
działki - 800, 1300 m2 - z pozw. budowy. Cena 35 
zł/m2 Tel. 603 795 459, 91414 52 38

 • 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 zamie-
nię na mieszkanie w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22

 • Sprzedam lub zamienię dwie działki 1200 
arów i 1400 arów przy ul. Jana Pawła II, możli-
wość 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 nachy-
lenia dachu 40-45 stopni. Parter z poddaszem 
użytkowym. Kontakt: 662 227 277

 •
 • Sprzedam działki budowlane o pow. powyżej 

1000 arów w Widuchowej – Stacja PKP. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 606 100 366

 • Sprzedam działkę w Żabnicy o pow. 3 tys. m2, 
ustalone warunki zabudowy (możliwość podzia-
łu). Tel. 792 232 091

 • Sprzedam działkę w Moryniu z pozwoleniem na 
budowę i odbudowę istniejącego wiatraka ho-
lenderskiego na cele mieszkaniowe lub komer-
cyjne. Tel. 91 414 63 53 lub 601 639 800

G A R A Ż E  -  S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam garaż murowany 19 m2 przy 
Intermarche na Górnym Tarasie w Gryfinie. Cena 
50 tys. zł do negocjacji. Tel. 518 90 77 66

 • Sprzedam garaż murowany, ogrzewany, z cie-
płą i zimną wodą pod budynkiem przy ul. Jana 
Pawła II w Gryfinie. Tel. 500 711 469

 • 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 insta-
lacją 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 A R A Ż E  –  W Y N A J E M

 • 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

 • Posiadam do wynajęcia garaż na os. Południe. 
Tel. 606 432 625

 • Posiadam do wynajęcia garaż murowany w cen-
trum Gryfina. Tel. 604 383 038

 • Posiadam do wynajęcia garaż murowany poło-
żony w rejonie ulic Słowiańskiej i Targowej. Tel. 
661 911 681

G A R A Ż E  –  K U P N O

 • Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym. 
Tel. 691 057 180

M O T O R Y Z A C J A  –  S P R Z E D A Ż

 • Sprzedam motor Kawasaki VERSYS 650 ABS, 
bezwypadkowy, przebieg 10 700km, szyba z de-
flektorem Kawasaki, gmole, akcesoryjna kierow-
nica, akcesoryjne regulowane klamki, wydech 
Scorpion, osłona baku, alarm, Opony stan bdb, 
wymieniony akumulator, kierunkowskazy ledo-
we. Nowe ubezpieczenie OC i przegląd. Cena 
13000zł, do negocjacji. Tel: 660 727 737 

 • 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, szyber-
dach. Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Cena 
3200 zł. Tel. 695 927 388

 • Sprzedam samochodową instalację gazową 
(zbiornik ma homologację do 2027 r.). Tel. 
696 068 527

 • Sprzedam samochód osobowy Peugeot 307 SW 
diesel, rok prod. 2006. Na angielskich blachach, 
w pełni sprawny technicznie. Tel. 724 874 777

 • Sprzedam alufelgi z oponami zimowymi do 
BMW, rozm. 205/60/15. Tel. 697 44 78 78

 • 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

 • Sprzedam małą przyczepkę samochodową. Tel. 
608 486 307

 • Sprzedam samochód ciężarowy IVECO ML75E15, 
2002 r. prod., z windą załadunkową, 2,8 t, cena 
10 tys. zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 
459

 • 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 

 • Sprzedam samochód Nissan Almera Tino, rok 
prod. 2000, poj. 2000. Cena do negocjacji. Tel. 
537 131 179 lub 601 49 50 66

 • Sprzedam Toyotę Yaris, rocznik 2007, po wypad-
ku, bez silnika, częściowo rozebrana, części są 
oryginalne. Tel. 600 22 67 53

 • Sprzedam Opel Corsa 1,0 benzyna, rok prod. 
1996, 2 drzwiowy, czerwony, gotowy do jazdy. 
Cena 900 zł. Tel. 502 543 922

 • Sprzedam Volkswagena Golfa V, poj. 1,9 Diesel, 
rocznik 2008 (wersja 2009), ważny przegląd i 
ubezpieczenie, hak, klima, elektryczne szyby 
i lusterka, 5 poduszek. Opony letnie na alufel-
gach, zimowe na felgach stalowych. Cena 19 tys. 
zł. Tel. 603 914 557. 

 • 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, szyber-
dach. Lusterka i tylna szyba podgrzewana. Tel. 
695 927 388

 • Sprzedam BMW 318i, benzyna, 115 KM, przebieg 
ponad 200 tys. km, rocznik 1997, kombi. Cena 
4500 zł. Tel. 515 285 671

 • Sprzedam Forda Mondeo, rok produkcji 2006, 
pojemność 2.0 diesel, przebieg: 314 tys., po 
przeglądzie technicznym. Cena: 5900zł. Dwa 
komplety kół (letnie, zimowe). Kontakt: 601 715 
764 

 • SKODA Octavia 1.4 tsi, kombi, czarna, kupiony 
w salonie, pierwsza rejestracja 02.2010 r., jeden 
właściciel, faktura vat - sprzedam. tel.: 502 816 
108 

M O T O R Y Z A C J A  –  K U P N O

 • Kupię zużyte silniki samochodowe i elektryczne. 
Tel. 547 856 274

 • Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
 • Kupię samochód osobowy minimum o poj. 1,6, 

rozkładane siedzenia, tylna klapa bagażnika 
otwierana wraz z szybą. Dość wysoki żeby wy-
godnie wsiadać. Zarejestrowany, ubezpieczony, 
sprawny technicznie i względnie wyglądający. 
W miarę niedrogi. Tel. 781 747 903

 • Kupię każde auto. Tel. 579 052 471
 • Kupię stare samochody, motocykle, motoro-

wery. Tel. 790 716 816
 • Kupię każdego Mercedesa. Tel. 737 539 555
 • Kupię każdą Toyotę. Tel. 737 799 666
 • Kupię małą przyczepkę samochodową. Tel. 

695 798 660
 • Kupię złom, akumulatory, fiaty, polonezy, żuki i 

inne, również wraki, oraz konstrukcje stalowe za 
rozsądną cenę. Gryfino. Zabiorę własnym trans-
portem. Ceny do negocjacji. Tel. 722 310 481

P R A C A

 • Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe 
– Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia, 
Norwegia. Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797

S Z U K A M

 • Poszukuję dorywczej pracy w weekendy - sprzą-
tanie mieszkań, biur. Tel. 665 245 645

 • Podejmę się pracy typu wyprowadzania pie-
sków, robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289 

 • Sprzątacza pokoju lub apartamenty w Gryfinie, 
raz w tygodniu. Tel. 5 700 130 37
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 • 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 

 • Podejmę pracę, jako stróż w Gryfinie lub okolicy. 
Tel. 608 266 429

 • Podejmę się sprzątania mieszkań w Gryfinie. Tel. 
609 633 545

 • Młoda i pełna energii mama, doświadczona w 
pracy z dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w każ-
dym wieku. Tel. 797 093 234

 • Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodat-
kową pracę, znajomość języka niemieckiego. 
Gryfino, okolice także strefa przygraniczna. Tel. 
798 441 629

Z A T R U D N I Ę

 • Zatrudnię elektryka instalatora - branża bu-
dowlana. Tel. 501 037 553

 • DO PrACY PrZYjmĘ meCHANIKA - naprawa 
pilarek, kos, kosiarek. Tel. 508 363 401

 • Poszukuję osoby do opieki nad osobą starszą 85 
lat sprawną fizycznie z lekką chorobą alzheime-
ra. Zapewniam zakwaterowanie w domku jed-
norodzinnym z ogrodem. Tel. 533 505 899 

 • Zatrudnię serwisanta sprzętu małego AGD. 
Praca na stałe. Wysokie wynagrodzenie. biuro@
outletrtvagd.pl

 • Do pracy przyjmę mechanika. Praca przy pilar-
kach. Tel. 508 363 401

 • ZATrUDNIĘ meCHANIKA 
SAmOCHODOWeGO TeL. 601 420 009

 • ZATrUDNIĘ BLACHArZA-LAKIerNIKA, TeL. 
601 420 009

 • KIerOWCA C+e, POLSKA-SZWeCjA-POLSKA, 
TeL. 601 420 009 

 • Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 
29

 • Pracownik budowlany-wykończenia wnętrz. 
Szpachlowanie, malowanie itp. Tel. 662 495 081 

 • Zatrudnię pokojową/pokojowego do 
pracy w hotelach na terenie Niemiec. 
Zakwaterowanie, stawki niemieckie. Tel. (91) 
351 66 70  

 • Salon u Tiffaniego zatrudni fryzjerkę. Tel. 537 01 
07 85

 • Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach Berlina,. 
Zakwaterowanie, stawki niemieckie, dowolny 
system pracy.  Tel. 533 284 260

 • Kierowca C+E, Polska- Szwecja- Polska, Tel. 601 
42 00 09 

 • Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być 
ze wschodu. Te. 91 415 22 22

 • Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415 22 22
 • Szukam opiekunki do pomocy dla osoby po 

udarze. Może przymieszkiwać w pokoju. Tel. 783 
415 222

 • Salon u Tiffaniego wynajmie stanowisko mani-
kiurzystce-wizażystce. Tel. 537 01 07 85

 • Opiekunki do Niemiec od zaraz. Tel. 533 848 005
 • Firma Aktivmed24.pl poszukuje opiekunki se-

niorów do Niemiec. Oferuje premie wakacyjne. 
Tel. 530 555 015

 • Poszukuję młodej, niezależnej kobiety mó-
wiącej po niemiecku do całodobowej opieki 
nad starszym Panem w Niemczech, 15 km od 
Gryfina. Możliwość podjęcia dodatkowej pra-
cy w Niemczech – pedagogika, turystyka. Tel. 
+49 170 16 29 464

 • Firma AmBerCAre24 poszukuje opiekunki 
do Niemiec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny. Zarobki netto do 1500 euro/mies., 
wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legal-
ne. 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 prze-
mysłowego. Tel. 668 660 026

 • Zatrudnię przy wykańczaniu wnętrz – szpachlo-
wanie, malowanie, zabudowa kartonowo-gip-
sowa, itp. Tel. 662 495 081

 • Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie krajo-
wym. Tel. 509 740 304

 • Zatrudnię kierowcę międzynarodowego kat. 
C+E. Tel. 91 404 56 50

 • Kierowca z kat. C do zbiórki odzieży w woj. 
zachodniopomorskim. Samozatrudnienie. 
Bardzo wysokie wynagrodzenia. Tel. 692 322 
674

U S Ł U G I

 • Usługi remontowo-budowlane, wykończenia 
wnętrz, szpachlowanie, malowanie, ścianki dzia-
łowe z płyty GK, sufity podwieszane, terakota, 
ceramika oraz panele podłogowe. Tel. 576 314 
405

 • Opiekun zaopiekuje się starszą osobą potrzebu-
jącą 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, malo-
wanie i inne drobne prace. Tel. 697 995 957

 • Usługi remontowo-budowlane, wykończenia 
wnętrz, szpachlowanie, malowanie, ścianki 

działowe z płyty GK, sufity podwieszane, 
terakota, ceramika oraz panele podłogowe. 
Tel. 690 313 821

 • Oferuję usługi remontowo – budowlane w za-
kresie malowanie, szpachlowanie, glazura, tera-
kota, tapetowanie, panele itp. Tel. 606  187  863 
(Tomasz)

 • Pisanie, przepisywanie, korekta prac. Tel. 
664 301 105

E D U K A C J A

 • Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
 • Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepety-

cji 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 jęz. polskiego na poziomie szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Tel. 604 696 030
 • Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich 

poziomach nauczania. Rzetelne przygotowanie 
do matury i innych egzaminów. Wieloletnie do-
świadczenie. Tel. 793 305 835

 • Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie 
do sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu gimna-
zjalnego, maturalnego, indywidualnie lub w 
małych grupach. Tel. 887 682 252

R O L N I C T W O  –  D Z I E R Ż A W A /
S P R Z E D A Ż

 • 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, spraw-
ny 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 głów-
nej trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub 
wejdę we współpracę hodowlaną ptactwa do-
mowego w ekologii na wybiegu na trawie lub 
dofinansuję taką hodowlę. Tel. 513 288 745

 • Duże atrakcyjne ranczo wolnostojące z budyn-
kiem o dł. 60 m, z setkami daglezji i świerków 
srebrzystych w tym 5 ha młodego sadu cze-
reśni i gruszek zamienię na mniejsze między 
Gryfinem a Osinowem Dolnym przy głównej 
trasie. Tel. 513 288 745

 • Sprzedam łąkę o pow. 2,24 ha położoną w 
Żórawkach koło elektrowni D.O. Tel. 728 269 727

 • Sprzedam łąkę o pow. 0,93 ha położoną w 
Pniewie. Tel. 728 269 727

 • Sprzedam działkę rolną o pow. 1,72 ar, Cena 20 
zł/m2 w Gryfinie. Tel. 885 316 206

R O L N I C T W O  –  K U P N O

 • 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 ilo-

ściach samochodowych, zapewniam swój trans-
port oraz 100% przedpłaty. Tel. 501 459 374

R Ó Ż N E 

 • Sprzedam boks wędkarski koło Lidla. Tel. 600 
986 425

 • Oddam za darmo 2 tapczaniki jednoosobowe. 
Tel. 669 650 458

 • Sprzedam łódź wędkarską typ kanada. Tel. 600 
986 425

 • Sprzedam boks wędkarski koło Laguny. Tel. 600 
986 425

 • Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bar-
dzo dobry stanie. Tel. 663 507 887

 • Oddam za darmo lodówkę. Transport własny. 
Gryfino. Tel. 785 537 131

S P R Z E D A Ż

 • 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 zaburto-
wym 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

 • Przyjmę za darmo meble do dużego pokoju. 
Tel. 66 57 299 26

 • Oddam dwa fotele, stół rozkładany, okap ku-
chenny. ul. Krasińskiego 19-2. Tel. 786 268 818

 • Sprzedam kryształy, torby, komplety do kawy 
różne, komplety obiadowe, wazony, buty, sa-
mowary, szybkowary, różne materiały, mone-
ty, zegarki, piece do pieczenia, żyrandol, stare 
radio, magnetofon. Tel. 60 71 27 726

 • 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 pojem-
ności. 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-motoro-
wy, stalowy, autopilot navi., silnik Yanmar 20 
KW. Cena 31 tys. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 
609 536 459

 • Sprzedam kręgielnię 2torową Spiellmana - 
zdemontowaną, prod. 1986-1992, 23 m długo-
ści. Cena 9800 zł do negocjacji. 50 szt. krzeseł 
tapicerowanych do gastronomii po 40 zł/szt. 
Stoły, zlewozmywaki, lodówki, zmywarki ze 
stali nierdzewnej. Cena do uzgodnienia. Tel. 
91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459

 • Sprzedam akordeon Delicja Junior, trzygłoso-
wy, 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 rurę do komina 13, szt. 10 + trójniki 
i kolanka. Cena do uzgodnienia. Tel. 91 416 26 
41

 • Sprzedam kręgielnię, 23 m długości, 8 kul, 88-
92 rok. 10 000 zł. 2 słoty nierdzewki + lodówki 
+ zmywarki, cena 7 tys. zł. Krzesła tap. 50 x 40 
zł. Kije do golfa - 7 szt, 150 zł. Tel. 91 414 52 38, 
603 795 459, 609 536 459, waw2006@op.pl

 • Sprzedam piec gazowy Rendgas, 33 kW, cena 
1 tys. zł. Piec gaz. niemiecki Brokje, 20 kW, 
cena 4 tys. zł. Wannę plastikową z obudową, 
cena 350 zł. Obrazy, antyki, łóżko. Tel. 91 414 52 
38, 603 795 459, 609 536 459, waw2006@op.pl

 • Sprzedam dla żeglarzy i wędkarzy - wał do 
napędu łodzi. Anody alum. i cynkowe. Tablica 
instrumentów. Sprzęgło na wał. Śruby do ło-
dzi. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, 
waw2006@op.pl

 • Sprzedam okno dwuskrzydłowe, kolor ciemny 
orzech, 147x148. Cena 200 zł. Tel. 725 296 147, 
725 397 785

 • Sprzedam kurtki z nutrii. Tel. 608 486 307
 • 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 węd-

karskiej 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
 • Piec gazowy niemiecki Rendagas Plus Froling 

33Kw, ze sterownikiem Kw-M. Cena 1.0000 zł. 
2. Niemiecki piec gazowy Brotje TE 20, 20 Kw. 
Cena 550 zł. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 
536 459, waw2006@op.pl

 • Maszyny i urządzenia Sprzedam 1. /Sprzęgło 
na wał 35 mm.-cena 1.500 zł 2./ Śruby do łodzi 
motorowej -różne wymiary-Pi-45 L i Pi-25x35, 
Pi 35-20x35, Pi 30-20x35 i Pi 25-.0 Tel. 91 414 52 
38, 603 795 459, 609 536 459, waw2006@op.pl 

 • Sprzedam 1.Telefon ebonitowy W 49. Cena 65 
zł. 2. Wanna plastikowa z obudową -Ceravit 
175/75 Cena 350 zł. 3. Obraz Moneta „ Klifowy 
brzeg w Varengeville, reprodukcja malowana. 
Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459, 
waw2006@op.pl 

 • Sprzedam kominek Supra 11 KW, nowy, za-
budowa z piaskowca, turbo do rozprowadze-
nia powietrza, płyty żeliwne. Cena 4.000 zł. 
Kontakt; 91 414 52 38, 603 796 459, waw2006@
op.pl  

 • Wał do napędu łodzi motorowej-PI 35 x 2000.
Cena 800 zł. 2. Hydrauliczny cylinder MT 
72.Cena 700 zł. 3. Anody aluminiowe -różne. 
Cena 70 zł/sztuka 4. Kije do golfa -7 sztuk cena 
170 zł. Tel. 91 414 52  38, 603 795 459, 609 536 
459, waw20062@op.pl 

 • Sprzedam;Mieszkowice 1. Łóżko drewniane 
przedwojenne z wkładem sprężynowym- 
komplet- i część drugiego łóżka. Cena 300 zł. 
2. Stare nuty - cena do uzg. 3. Rama do obrazu 
rzeźbiona..Tel; 91 414 52 38, 603 795 459, 609 
536 459, waw2006@op.pl 

 • Tanio sprzedam kosiarkę spalinową HOLDA. 
Tel. 508 550 593

 • Sprzedam okno dwuskrzydłowe w kolorze 
orzech, wymiary 1480/1490, w bardzo do-
brym stanie. Cena 200 zł. Tel. 725 397 785

 • Sprzedam wazony, porcelanę i inne wyposa-
żenie domu. Tel. 91 416 22 54 lub 91 416 20 37

 • Sprzedam Traktorek Kosiarkę John Deere 15,5 
kW. Cena 4900 zł. Tel. 509 702 817

 • Sprzedam lady chłodnicze. Tel. 785 537 131
 • Sprzedam rower, sprężarkę 3JW 60, spawarkę 

400A ze sterowaniem, reduktory spawalnicze, 
perkusję, fotel do rehabilitacji, akwalung, od-
kurzacz, piankę. Tel. 696 818 153

 • Sprzedam wózek inwalidzki akumulatorowy 
Jet3 oraz wózek inwalidzki Jazzy 1100. Tel. 
577 333 694

 • Sprzedam wełnę mineralną URSA PLATINUM 
DF32 o grubości 15 cm, klasy A1. Posiadam 
47 rolek. W rolce jest 3,188 m2. Cena za całość 
3300 zł. Tel. 693 992 852

 • Sprzedam 3 CCD Digital Video Comcorder 
GL2. Canon DM-GL ZA made Japan + torba + 
wyposażenie. Tel. 577 333 694

R Ó Ż N E  –  K U P N O

 • Kupię kostkę brukową używaną wys. 6 cm, 
obrzeża. Tel 601 715 764

 • Kupię kuchnię gazową do 200 zł. Tel. 501 416 299 
 • Kupię czerwoną cegłę rozbiórkową w dobrym 

stanie. Tel. 690 240 241 
 • Kupię kontenery wszelakie. Tel. 91 415 22 22
 • Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790 716 816
 • Kupię kontener z rynku. Tel. 509 733 999

m A T r Y m O N I A L N e

 • 43-latek, wzrost 171 cm, pozna miłą kobietę, by 
spędzić z Nią resztę życia. Tel. 799 281 562

7.08   Apteka     Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
8.08.  Apteka     W Galerii ul. Flisacza 63
9.08.  Apteka     Cefarm ul. Grunwaldzka 6
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.

DYŻURY APTEK

POWIATOWY UrZĄD PrACY W GrYFINIe
DYSPONUje NASTĘPUjĄCYmI OFerTAmI PrACY:

1. Dozorca-praca Gryfino
2. Dyrektor przedszkola –praca Gryfino 
3. Fryzjer-praca Gryfino, Szczecin
4. Florysta- praca Gryfino
5. Główna księgowa-praca Krzywin
6. Kelner-Barman- praca Gryfino
7. Konserwator- praca Gryfino 
8. Listonosz z własnym samochodem-praca Gryfino
9. Logopeda-praca Gryfino
10. Magazynier- praca Gryfino
11. Mechanik pojazdów samochodowych – praca Widuchowa
12. Mechanik samochodów ciężarowych-praca Widuchowa
13. Młodszy opiekun-praca Nowe Czarnowo
14. Monter Izolacji-praca Nowe Czarnowo
15. Monter okien – praca Gryfino 
16. Nauczyciel języka obcego ( niemieckiego ) w szkole podstawowej – pra-

ca Widuchowa
17. Nauczyciel historii- -praca Krzywin
18. Nauczyciel Informatyki-praca Krzywin
19. Nauczyciel matematyki-praca Krzywin
20. Nauczyciel wychowania przedszkolnego- praca Gryfino
21. Operator giętarki- praca Borzym
22. Operator maszyn-praca Gryfino
23. Pedagog Specjalny- praca Gryfino
24. Pedagog Specjalny (oligofrenopedagog )- praca Gryfino
25. Pielęgniarka-praca Nowe Czarnowo
26. Pomoc biurowa- praca Banie
27. Pomoc kuchenna- praca Czepino
28. Pomocniczy robotnik budowlany-praca Gryfino
29. Pomocnik instalatora PV- praca woj. achodniopomorskie
30. Pomocnik mechanika samochodów ciężarowych-Widuchowa
31. Pomocnik stolarza- Praca Parnica
32. Pracownik ogólnobudowlany- praca Gryfino i okolice 
33. Pracownik gospodarczy – praca Nowe Czarnowo (orzeczenie o niepeł-

nosprawności )
34. Pracownik gospodarczy-praca Pniewo
35. Pracownik produkcji – praca Nowe Czarnowo,Pniewo
36. Recepcjonista-praca Czepino
37. Robotnik budowlany-praca Gryfino/ zachodniopomorskie
38. Robotnik gospodarczy-praca Gryfino, Widuchowa
39. Spawacz-praca Borzym
40. Sprzątaczka biurowa- praca Gryfino
41. Sprzątaczka-praca Pniewo
42. Sprzątacz/Sprzątaczka-praca Gryfino
43. Sprzedawca- praca Gryfino, Nowe Czarnowo, Gardno, Banie
44. Sprzedawca na stacji paliw- praca Kołbaskowo
45. Sprzedawca-konsultant medyczny-praca Gryfino
46. Sprzedawca-Nowe Czarnowo
47. Stylistka paznokci-praca Szczecin
48. Tynkarz- praca woj. Zachodniopomorskie
49. Woźna oddziałowa – praca Gryfino 

PUP INFORMUJE
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kontakt.7dnigryfina@gmail.com

Nr 60 (1293) 

Dziwne zmiany w przyrodzie
Bardzo mało deszczu, za traktorami ciągnie się ogromna chmura pyłu. Nawet barszcz Sosnowskiego w tym roku drobny. Żurawie zacho-
wują się tak, jakby już się zaczynały zbierać przez odlotem, a sarny coraz bliżej podchodzą do naszych domów.

Żurawie zleciały się na pole 
koło Gardna, by się pożywić na 
świeżo zoranym polu. Jednak 
nigdy w poprzednich latach nie 
widziałem ich tylu na raz i to 
tak blisko siebie! Zwykle nawet 
gdy są na jednym polu trzymają 
dystans pomiędzy poszczegól-
nymi rodzinami. Z drugiej stro-
ny, w tym roku czajki w dużych 
stadach widziałem pierwszy 
raz dopiero w sierpniu. Za to 
niemal bez śladu znikły na tym 
samym terenie białe czaple. Wi-
działem je tylko przy ciepłym 
kanale. A przecież jeszcze nie-
dawno sfilmowałem 22 sztuki 
na jednym polu w okolicach 
Gryfina. 

W tym roku rzepak przekwitł 
wyjątkowo szybko. Z jednej 
strony dobrze, bo można od 
niego dostać uczulenia, tak wie-
le żółtych pól wokół Gryfina. 
Z drugiej strony, doskonałego 
miodu rzepakowego w tym roku 
mniej niż zwykle. Pszczoły po 
prostu „nie zdążyły” zebrać tak 
dużo pyłku z ich kwiatów jak 
dawniej 

Najlepsi rolnicy w ubiegłych 
latach zbierali nawet ponad 90 
kwintali ziarna pszenicy z hek-
tara, w tym roku dobrze jak jest 
60. - Może będzie jakościowo 
lepsze niż w latach poprzednich, 
co wyrówna spadek zbiorów? – 
zastanawiał się jeden z rolników. 
Inny natomiast wskazywał na 
coraz trudniejszą walkę z chwa-
stami. Nawet pośród tradycyjnie 
przecież kilkukrotnie w sezonie 
przerywanych buraków. Jest tak 
ciepło, że liście buraków opa-
dają, słońce ogrzewa ziemię i 
wyrasta mnóstwo chwastów, 
które zdołały się uodpornić 
na wszystko. Z drugiej strony, 
kwiaty topinamburu zaczynają 
opadać, choć przecież to rośliny 
bulwiaste, mające korzonki głę-
boko. 

Widać gołym okiem, że kli-
mat się nam zmienia, a wraz z 
nim nasza przyroda. Wiosna 
przychodzi wcześniej i wcze-
śniej kończy się lato. Saren jakby 
przybyło. Tak się przyzwyczajają 
do ludzi, że podchodzą coraz 
bliżej naszych domów. Kilka 
dni temu jelonek podszedł do 
ogrodzenia na jakieś 10 metrów 
i ciekawością się przyglądał 
warczącemu na niego psu. Jakby 
wiedział, że pies nie przeskoczy 
ogrodzenia i go nie zaatakuje. 

R. Kwapisz

Żurawie trzymają sie blisko i jest ich dużo na jednym polu

Zieleń śródpolna często wycina by zrobić miejsce wielkim maszynom rolniczym Za traktorem pył przypomina dym pożaru

Sarny podchodzą coraz bliżej

Pierwszy raz w tym roku duża grupa czajek na niebie

Nawet barszcz Sosnowskiego w tym roku marny

Czajka

Coś niezwykłego - jednorożec koło Gardna


