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Ukrywał w szafie

@  Ludzie listy piszą @ 

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, zatrzymali 42-letniego mieszkańca gminy
Choszczno, podejrzewanego o posiadanie środków
odurzających. W mieszkaniu mężczyzny mundurowi
znaleźli uprawę konopi indyjskiej.

Jak dostać się na Górny Taras?

Policjanci Wydziału Kryminalnego KPP w Choszcznie, realizując czynności służbowe zatrzymali mężczyznę, podejrzewanego o posiadanie środków
odurzających. W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania
42-latka, mundurowi znaleźli
i zabezpieczyli krzaki konopi
indyjskiej ukryte w specjalnie
przygotowanej szafie ubraniowej.
Mężczyzna usłyszał zarzut z
art. 63 ust 1 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, po czym
przyznał się w całości do zarzucanego mu czynu oraz złożył
obszerne wyjaśnienia.

Zauważyłem, że wiele osób,
nawet w średnim wieku jeździ
na Stare miasto po prostu samochodem – czy to z wygodnictwa, czy mając mało czasu.
W miastach tej wielkości dba
się o to aby zapewnić szybkie
i wygodne poruszanie się w
ciągach komunikacyjnych o
największej liczbie przemieszczających się ludzi. W Gryfinie
dodatkowym problemem jest
różnica poziomów – ponad
dwadzieścia kilka metrów.
Najwięcej osób przemieszcza
się w Gryfinie z Os. Południe,
Zespołu Szkół, pl. Barnima,
Stacja PKP (a tam poczta,
szpital, urzędy) i Górny Taras.
Problem można rozwiązać

dost.

Kronika
Straży Pożarnej
12.05. Stare Czarnowo – wypadek samochodu osobowego
marki Fiat (4 osoby ranne); Mieszkowice – uwięziony bocian
w kominie budynku mieszkalnego.
***
13.05. Piaseczno (gm. Trzcińsko Zdrój) – pożar piwnicy budynku wielorodzinnego; Gryfino – pomoc służbom w
otwarciu drzwi do mieszkania; Klasztorne – pożar śmieci.
***
14.05. Chojna – pożar śmietnika; Gardno – pożar traw;
Gryfino - pomoc służbom w otwarciu drzwi do mieszkania.
***
16.05. Gryfino – zabezpieczenie prac związanych z usuwaniem zatopionej barki przy nabrzeżu; Gryfino - pomoc
służbom w otwarciu drzwi do mieszkania; Gryfino – plama
substancji ropopochodnej; Gryfino – usuwanie wycieku substancji ropopochodnej na wodzie przy zatopionej barce; Lisie
Pole – drzewo na drodze.
***
17.05. Drzenin – rój pszczół na przystanku autobusowym;
Macierz – zwłoki w lesie, wsparcie policji; Czelin – pożar
trzcinowiska; Widuchowa – pożar traw.

W ostatnim numerze „7 Dni” pani Zofia skarżyła się, że ma problem z dostaniem
się na Górny Taras. Nie tylko ona (jako emerytka), ale też matki z małymi dziećmi.
przez szybką, częstą komunikację autobusową, czyli puszczając na tej trasie autobus
na 30 osób regularnie co 20
minut. Na początek pilotażowo na miesiąc za darmo, a
później bilety po 2 zł i abonament – 50 zł. Wtedy „1” - tylko Dolna Odra - Szczecin, a
„1bis” Górny Taras – Szczecin.
Opracowanie i wdrożenie (za
małe pieniądze) transportu
w gminie, chyba jedna przerasta naszych włodarzy. Dodatkowa informacja – połowa
przewoźników autobusowych
w Szczecinie stoi, proponuję
szybko rozpisać przetargi na
poszczególne linie, a gwarantuję sukces. Nie czekajmy do

końca roku, jak to to było w
zwyczaju, czyli skorzystajmy
na koronawirusie.
PS. Planowana winda (za
3 miliony) na stacji, to chyba jednak ćwierć środek, bo
jednak tam trzeba dojść i pokonuje ona tylko 1/3 różnicy
poziomów. Może być też problem z eksploatacją, przy 1000
osób korzystających dziennie.
Na początek będzie 2000 –
bo wszystkie dzieciaki będą
chciały się przejechać. Pytanie za 100 punktów, jak często winda będzie w naprawie.
Chyba, że miasto albo kolej
zatrudni windziarza.
KP

Sprawa załatwiona
W jednym z numerów naszej gazety pisaliśmy o samochodzie, klepisku, i byle
jakim zabezpieczeniu owego skrawka ziemi przed następnymi chętnymi do parkowania.

Zarządzający tym terenem
bardzo szybko zareagowali wymieniając brzydkie „patyki” i
jeszcze brzydszą taśmę na es-

tetyczne biało - czerwone kołki. A sprawa dotyczyła terenu
obok bloku przy ul. Bolesława
Chrobrego. Jest nadzieja, że

deszcz i natura z zasianiem trawy same sobie poradzą. Mieszkańcy i redakcja dziękują za
załatwienie sprawy.
TS

Kondolencje

„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje”
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana JANA WYSOKIŃSKIEGO
wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie,
niezwykle cenionego i doświadczonego nauczyciela,

oddanego swojej pracy pedagoga, inicjatora wielu przedsięwzięć,
skromnego i życzliwego człowieka.

Rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia

składają
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Nawet dworzec
tymczasowy w Gryfinie
jest bez toalety

Zadzwoń lub napisz!

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
nr do interwencji 502 552 908
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Maszt Milerów
Sprawa stała się głośna także z powodu działań samych zainteresowanych. To oni nagłośnili zorganizowany „w tajemnicy” protest. A teraz wypływają fakty i
dokumenty, które stawiają ich obu w niekorzystnym
świetle.
Stojący od lat przy ul. Jana
Pawła II maszt z nadajnikami
telefonii komórkowej już nie
budzi dużych emocji. Za to wywołała je zapowiedź postawienia nieco dalej masztu przeznaczonego pod nadajniki najwyższej częstotliwości 5G (na razie
tytko prawdopodobnie). Przy
okazji okazało się, że w sprawę
uwikłani są (co najmniej) obaj
bracia Milerowie. Obaj musieli przyznać publicznie, że są
współwłaścicielami działki (lub
nawet działek), znajdującej się w
sąsiedztwie miejsca posadowienia nowego masztu.
Kto wiedział?
Zaczyna to wyglądać na coś
w rodzaju przestępstwa urzędniczego. Oto kilka lat temu
ten fragment Gryfina został z
inicjatywy władz gminy przekształcony z terenu wiejskiego
w miejski. Kto o tym wiedział
wcześniej – mógł sobie tu kupić
działkę tanio, bo jasne było, że
po zmianie na działkę miejską,
natychmiast powiększy swą
wartość. Dodatkowo zyskiwała taka, która leży przy drodze,
której budowę planowała gmina. I oto okazuje się, że wiceburmistrz od inwestycji oraz jego
brat - redaktor GG mają tam
współwłasność działki lub nawet działek.
Nie wiedzieli o maszcie?
Decydującym może się oka-

zać to, kiedy stali się jej współwłaścicielami? Bo można się
domyślać, że stało się to zanim
ktoś zaplanował w tym miejscu
budowę 56- metrowego masztu.
Potwierdzałby to fakt twardego
sprzeciwu władz gminy Gryfino
przeciw tej inwestycji. Dopiero
gdy Samorządowe Kolegium
Odwoławcze wydało ostateczną
decyzję - zgodę podpisać musieli. Co ciekawe, dokumentu
tego nie podpisał M. Sawaryn,
tylko zlecił to swemu zastępcy
(TM podpisał to „z upoważnienia”).
Co mówi T. Miler
T. Miler powiedział nam,
że kupił jako współwłaściciel działkę w roku 2011 i w
oświadczeniach majątkowych ją
umieszczał. Poinformował, że
jest jednym z ośmiu współwłaścicieli. Udział, który posiada
ma powierzchnię 3,6 tys metrów
kwadratowych.
- Wraz z innymi mieszkańcami złożyliśmy odwołanie
do Wojewody, domagając się
uznania nas za stronę w postępowaniu. Błyskawiczne wydanie
decyzji dla inwestora, bez rzetelnej weryfikacji dokumentacji
oznacza zagrożenie dla zdrowia
ludzi. Jak wiele innych osób w
Gryfinie kupiłem działkę, na
której chcę postawić dom dla
siebie i rodziny – podkreśla.
- Najważniejsze argumenty, o

których mowa w odwołaniu to
brak obliczeń wpływu wszystkich urządzeń na środowisko,
co jest obowiązkowe. Podano
typ anteny i dane dotyczące jej
pracy, różne od danych z oficjalnej karty technicznej sprzętu!
Odwołujący wskazują, że maszt
nie ma instalacji zasilania, nie
może być więc nawet oświetlony zgodnie z wymogami ruchu
lotniczego, inwestor nie spełnił
wymogów związanych z dojazdem do nieruchomości. Na tej
podstawie odwołanie złożyła
gmina Gryfino.
I podkreśla - Gmina Gryfino
wydała decyzję odmowną inwestorowi, którą ten zaskarżył w
Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Podobnie jak każda
inna decyzja o warunkach zabudowy, mówi ona o możliwości
realizacji inwestycji, a nie prze-

sądza o jej powstaniu.
Podpisał za, czy przeciw?
Bombą, która wywołała obecną aferę okazało się ogłoszenie
przez Starostwo decyzji zezwalającej na postawienie w tym
rejonie nowego masztu. Przestraszyli się (prawie) wszyscy
posiadacze tamtejszych działek.
A dołączyli do nich Kamil M.
i Tomasz M. Musieli się więc
ujawnić. I zaatakowali Starostwo jako winne tego, że maszt
stanie. Zaś starostwo ujawniło
pisma z gminy. I to jego podpis
widnieje na dokumencie kluczowym dla wydana pozwolenia
na budowę! Ciekawy też był sam
protest. Chociaż dowiedziałem
się o nim półgębkiem dzień
wcześniej, protestujących nie
znalazłem. A przecież powinni
hałasować, mieć jakieś trans-

parenty żeby ktoś je zobaczył.
Wychodzi na to, że „protest”
zorganizowano do wyłącznej
wiadomości GG. A to tylko pogłębia podejrzenia o nieczyste
intencje.
Najlepiej koło wysypiska
Zgadzam się z mieszkańcami
tego osiedla, które stało się najbardziej prestiżowym zbiorem
domów w Gryfinie. Dlatego
maszt będzie stanowił brutalny
kontrast z ich posiadłościami.
Najlepiej gdyby maszt stanął
koło wysypiska. Choć nie wierzę w groźbę dla zdrowia, jaki
rzekomo ma stanowić 5G. „Naukowe” argumenty na dowolny
temat można znaleźć w internecie. Gdy stawiano maszty jak ten
na zdjęciu, też ktoś protestował.
R. Kwapisz

Ludzkie tragedie
Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie mają
ostatnio ręce pełne roboty. Skończył się czas, kiedy podczas epidemii znacząco
spadły przestępstwa. Wiele spraw dotyczy niestety utraty życia ludzkiego.
Szczątki ludzkie znaleziono
w Gryfinie na jednej z budów
w piątek, 15 maja. Okazuje
się, że szczątki znalezione przy
ul. Szczecińskiej w Gryfinie
badają teraz biegli. Z kolei z
jednego bloku przy ul. Chrobrego w Gryfinie wyciągnięto
2 szczątki rozkładających się
zwłok.
Za zwłokami stoją ludzkie
tragedie
Kolejne informacje dotyczą
18-latka i 32-latka z gminy
Moryń.
www.7dnigryfina.pl

- Niestety mamy podwójną
tragedię. Młody, przystojny,
grzeczny, uczący się Paweł
S. odebrał sobie życie. Co
było powodem, nikt z nas nie
wie! Pożegnali go koleżanki
i koledzy ze szkoły, do której
uczęszczał oraz jego zrozpaczona mama wraz z rodziną.
Jedna tragedia goni drugą, bo
również w tym samym czasie
zaginął następny młody mężczyzna - ojciec dwójki małych
dzieci. Po trzech dniach stania
samochodu na parkingu w

lesie zainteresowały się tym
osoby, których zaniepokoiło
to zjawisko. I co się okazało?
Wisiał od trzech dni na gałęzi. Nie wiadomo czy sam,
czy też jemu ktoś pomógł w
tym śmiertelnym zdarzeniu.
Sprawą zajęła się prokuratura, która bada sprawę. Podejrzewam, że sklasyfikują
to jako samobójstwo. Prawie
wszystkie osoby, które mają
zaciągnięte liny na szyję. to
niby samobójcy... Ale są wątpliwości... Żal jest mi tych

młodych mężczyzn, mieli
całe życie przed sobą. Wyrazy
współczucia dla obydwóch rodzin - pisze internauta o nicku
"Obserwator".
- Zleciliśmy sekcję zwłok. Z

oględzin na miejscu zdarzenia
raczej nie wygląda żeby było
to zabójstwo – powiedziano
nam w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.
Red.
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Zespół Elektrowni Dolna Odra funkcjonuje
bez zakłóceń
Aby zapewnić ochronę swoim pracownikom w czasie trwającej epidemii Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra zakupił ponad 180 tys.
maseczek ochronnych, prawie 130 tysięcy par rękawiczek, 2 tysiące kombinezonów i prawie 6 tys. litrów płynu do dezynfekcji powierzchni oraz rąk. O tym, jak radzi sobie z obecną sytuacją jeden z największych zakładów w regionie mówi Piotr Litwin – dyrektor oddziału.
Zespół Elektrowni Dolna
Odra zatrudnia 1380 pracowników – to jeden z większych pracodawców w regionie. Jak udaje się Państwu
organizować pracę w nowych
warunkach?
- Od momentu ogłoszenia
stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w oddziale
działa Zespół Awaryjny, który
pracuje nad zapewnieniem
ciągłości działania Oddziału
w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce choroby
wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 i zagrożenia
epidemią o szerokim zasięgu.
Podjęliśmy szereg działań i
decyzji, m.in. przygotowując
scenariusze awaryjne oraz
sprawdzając ich poprawność
podczas symulowanych sytuacji zbliżonych do rzeczywistych Oddział ZEDO jest
największym
producentem
energii na Pomorzu Zachodnim, w jego skład wchodzą
trzy jednostki: Elektrownia
Dolna Odra w Nowym Czarnowie oraz zlokalizowane w
Szczecinie Elektrociepłownia
Pomorzany i Elektrociepłownia Szczecin.
W jaki sposób oddział zabezpiecza pracowników?
- Przede wszystkim zakupiliśmy niezbędne środki
ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki, przyłbi-

ce, kombinezony ochronne
i płyny do dezynfekcji. To
podstawa, aby zahamować
ewentualny wzrost zakażeń.
Na bieżąco dezynfekujemy
pomieszczenia. Każdy, kto
wchodzi na teren zakładu
ma mierzoną temperaturę, a
oprócz termometrów bezdotykowych wykorzystujemy do
tego także kamery termowizyjne dedykowane do szybkich i skutecznych pomiarów
temperatury osób. Wielu
pracowników jednozmianowych pracuje zdalnie, mamy
też system pracy rotacyjnej.
Wprowadzone zostały takie
rozwiązania organizacyjne,
które minimalizują tworzenie
skupisk osób oraz kontakt
bezpośredni pomiędzy pracownikami. Firmy zewnętrzne pracujące na terenie oddziału zostały powiadomione
o wymaganiach posiadania
przez ich pracowników niezbędnych środków ochrony
oraz stosowania innych zasad
przez pracowników oddziału
Przede wszystkim nasi pracownicy są cały czas na bieżąco informowani o wszystkich zaleceniach Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, w
tym o profilaktyce oraz sposobie postępowania w razie
wystąpienia objawów chorobowych.
Czy obecna sytuacja ma

Piotr Litwin

wpływ na planowaną w Elektrowni Dolna Odra inwestycję – budowę dwóch bloków
gazowo-parowych o mocy ok.
700 MW każdy?
- Sytuacja związana z epidemią
koronawirusa
na
obecnym etapie inwestycji
nie powoduje opóźnień w realizacji prac zaplanowanych
na pierwsze półrocze 2020 r.
Do tej pory zawarta została
z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowa
o przyłączenie do sieci przesyłowej nowo budowanych
bloków
gazowo-parowych
nr 9 i 10 w Elektrowni Dolna
Odra. General Electric - lider
konsorcjum wykonawczego,
ogłosił już zamówienie na

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

ś.p. Jana Wysokińskiego

wieloletniego dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie
cenionego pedagoga,
wychowawcy wielu pokoleń gryfińskiej młodzieży.
Wyrazy współczucia Rodzinie i najbliższym
				
składają

Przewodniczący i radni
Rady Miejskiej w Gryfinie

zakup dwóch turbin gazowych GE 9HA.01 oraz dwóch
turbin parowych STF-D650.
Podpisana została także umowa ze spółką GAZ-SYSTEM
na przyłączenie elektrowni do
sieci gazowej. Energia elektryczna wyprodukowana w
nowych jednostkach zaspokoi

potrzeby energetyczne ok. miliona gospodarstw domowych
oraz pozwoli na zwiększenie
stabilizacji sieci lokalnej.
Przed nami okres letni i
niestety także problemy związane z ewentualnymi upałami i suszą. Czy przygotowujecie elektrownie do pracy w
takich warunkach?
- Przed każdym sezonem
letnim analizujemy potencjalne ryzyka, również te związane z ewentualnym niskim
stanem wody w rzekach. W
przypadku naszych elektrowni, obniżony poziom wody w
rzekach spowodowany suszą
nie wpływa na ciągłość produkcji energii elektrycznej i
ciepła. Ze względu na lokalizację w dolnym biegu rzeki
oraz konstrukcje ujęć wody
powierzchniowej, jednostki
wchodzące w skład oddziału
są przystosowane do pracy
przy obniżonym poziomie
wody, spowodowanym suszą.

Facet miał
refleks

Od pewnego czasu można zauważyć na ulicach coraz więcej młodych i bardzo młodych kobiet z kilkorgiem dzieci. Nie wiadomo, czy nastała taka moda na
niepracujące mamusie, czy też jest to efekt „500+”.
Ale nie to jest najważniejsze.
Ważniejsze jest zupełnie coś
innego i dlatego artykuł ten
powinien właściwie nosić tytuł: „Nie wystarczy urodzić”. Te
młode mamy bardzo często, czy
to z braku doświadczenia, czy
może z lekceważącego stosunku do życia, nie radzą sobie z
gromadką dzieci. Ostatnio zauważony przeze mnie obrazek
wręcz mnie przeraził. Bardzo
młodziutka mama z trójką dzieci poszła sobie dokonać opłaty
w punkcie mieszczącym się przy
ul. Krasińskiego, czyli przy bardzo ruchliwej ulicy. Zajęcie to
chwilę trwało. Dwóch starszych
chłopców siedziało w miarę
spokojnie przy swoich hulajnogach. Jednak najmłodsza córka,
przypuszczalnie nie starsza niż
2 lata nie potrafiła czekać w

spokoju, tym bardziej, że do zabawy miała nadmuchany balon.
Podrzucała go i biegała za nim.
W pewnym momencie balon
poleciał na jezdnię. A dziecko,
jak to dziecko wybiegło za nim,
nie zwracając uwagi na nadjeżdżający samochód. Tylko błyskawiczna reakcja, doskonały
refleks przechodzącego w pobliżu starszego mężczyzny zapobiegł tragedii. W ostatniej chwili chwycił dziecko i wciągnął
na chodnik. Zawołana mama
zbytnio się tym zdarzeniem nie
przejęła i jedyne co zrobiła, to
podany jej balon, mimo płaczu
dziecka wyrzuciła do kosza. Nie
było żadnego przepraszam, ani
tym bardziej dziękuję za uratowanie życia dziecka.
A. Szczepaniak

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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27 Maja - 30 rocznica pierwszych wyborów samorządowych

Gdy odwaga była
w cenie…
W przededniu 30 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych i reaktywacji
tym samym po 50 latach samorządu terytorialnego a poziomie gminnym, przypominamy i te wydarzenia i lokalnych ludzi Solidarności, którzy ten historyczny
przełom w praktyce zrealizowali.
Potrzeba prawdy
Wybory samorządowe 27 maja
1990 roku to pierwsze w pełni
wolne i nie sfałszowane wybory
jakie odbyły się w Polsce w okresie po drugiej wojnie światowej.
Wyłoniły one składy Rad Gmin,
które stanowiły organy odrodzonego po 50 latach samorządu terytorialnego. Wszystko to
stało się możliwe dzięki ludziom
Solidarności, którzy również
na naszym gminnym poziomie
przeprowadzili te rewolucyjne
zmiany. Dzisiaj w przededniu 30
rocznicy pierwszych wyborów
samorządowych przypominamy
i tych odważnych ludzi i te historyczne wydarzenia. Przypomnienie to jest tym bardziej konieczne, że od kilku lat obserwujemy,
motywowane politycznie, próby
napisania tej historii ”od nowa”,
czyli w istocie jej sfałszowania
i to zarówno w zakresie faktów
dotyczących zdarzeń, a zwłaszcza osób, jak ocen.
Odzyskanie samorządności
Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce, po ponad
50 latach przerwy, to jeden z
ważnych efektów solidarnościowej rewolucji prowadzący do

sp.Antoni Anweiler

odzyskiwania także w praktyce
ustrojowej suwerenności i wolności. W sensie prawnym było to
możliwe dzięki uchwaleniu przez

Sejm 8 marca 1990 roku ustawy
o samorządzie gminnym. Dała
ona podstawy społecznościom
lokalnym do zarządzania czę-

Uroczystości nie będzie
Przed 5 laty to od naszej redakcji gryfińscy radni dowiedzieli się, że nadchodzi
Jubileusz 25-lecia Rad. Tym razem spytaliśmy więc ponownie – tym razem przewodniczącego Rafała Gugę, czy zostanie zorganizowana jakaś uroczystość z
okazji 30- lecia.
- Niestety, nic nie będzie w
tym roku, chociaż ja już w
grudniu ubiegłego roku wystąpiłem do zarządu gminy o
środki. Chodziło mi o zorganizowanie skromnego spotkania
wszystkich radnych – byłych i
obecnych we wspólnej sali, ze
wspomnieniami i skromnymi
upominkami. Chcieliśmy by
została przyjęta jakaś jednopunktowa uchwała podkreślającą znaczenie odtworzenia
systemu rad samorządowych.
Niestety, pani skarbnik odpowiedziała mi, że gmina środwww.7dnigryfina.pl

kami na taki cel nie dysponuje.
Potem przyszła pandemia koronawirusa, która takie liczne

Rafał Guga.

spotkanie wykluczyła – mówi
przewodniczący rady Gryfina.
- Jeszcze w maju ma się odbyć
sesja Rady Miasta i Gminy,
więc przy tej okazji wygłosimy
jakieś mowy okolicznościowe,
ale na tym się skończy – dodaje Rafał Guga.
Jak się okazuje, w gminie
Banie z powodu obecnych
problemów też nie myślą o organizowaniu takiej uroczystości. Nie wiadomo nawet, czy
odbędą się tam sesje Rady w
maju i czerwcu.
rk

ścią spraw publicznych, gminy
otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o
wydatkach. To epokowa zmiana
w stosunku do poprzedzającego
okresu, gdy wszystko co publiczne było „państwowe”, a mienie
komunalne w sensie prawnym
nie istniało. Władza była scentralizowana i zhierarchizowana,
podporządkowana centrali wraz
z jej lokalnymi reprezentantami.
W istocie i tak była to tylko fasada ponieważ realna władza była
poza formalną strukturą urzędów państwowych i lokalizowała
się w komitetach PZPR od szczebla centralnego po gminny czy
nawet zakładowy.
Statystyka wyborcza
Wybory do rad gmin odbyły
się 27 maja 1990 roku i przeprowadzono je do 2383 rad gmin.
Na ogólną liczbę 52.037 mandatów kandydowało 147.389 kandydatów, wybrano spośród nich
51.987 radnych do rad gmin (nie
wszystkie mandaty zostały obsadzone). W kampanii wyborczej
uczestniczyło ok. 2000 partii i
ugrupowań politycznych oraz
organizacji. Frekwencja wyborcza wynosiła 42 proc. Liczba oddanych głosów nieważnych nie
przekraczała 2 proc. W wyniku
wyborów poszczególne komitety
otrzymały następujące poparcie:
Komitety Obywatelskie “Solidarność” - ok. 53,1 proc. głosów; lokalne komitety wyborców - 24,7
proc. głosów; Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,3 proc. głosów;
Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej - 2,7 proc. głosów;
Stronnictwo
Demokratyczne
- 2,1 proc. głosów; Konfederacja

Polski Niepodległej - ok. 1 proc.
głosów.
Jak to było u nas
W Gryfinie Przewodniczącym
Rady wybrany został Arkadiusz
Adamek, wiceprzewodniczącymi - Antoni Anweiler i Stanisław
Pacławski. Pozostały skład 30osobowej Rady (inne źródła podają 31), wyglądał następująco:
Bolesław Bocheński, Krystyna
Cichosz, Piotr Czaczyk,, Andrzej
Dąbrowski, Stanisław Gazdecki,
Zofia Górkiewicz, Robert Gzowski, Grzegorz Handke, Jan Inglot,
Jerzy Jurkiewicz, Franciszek Kadłubek, Czesław Kapusta, Zbigniew Kasprzyk, Leopold Kemmling, Kazimierz Kędziora, Zbigniew Krakowiak, Edmund Krysiak, Jerzy Lewandowski, Julian
Nalborski, Jan Nowysz, Walery
Paszkowski, Jan Podleśny, Eliza
Pohl, Maria Skowrońska-Tunia,
Stanisław Strzelczyk, Edward
Szczepanik i Zenon Trzepacz.
Z tego składu trzeba szczególnie wyróżnić dwie osoby związane z el. Dolna Odra – Antoniego
Anweilera i Jana Nowysza, który
potem został jednym z jej dyrektorów.
Przypomnijmy, że o obsadzeniu stanowiska burmistrza decydowała wtedy Rada. A został
nim Wojciech Długoborski. Już
wtedy w zarządzie miasta pojawił się Henryk Piłat.
Nazwa
Rady
została
zmieniona statutem z dnia
6.01.1991 r. z „Rady Miejskiej” na „Radę Miasta i
Gminy w Gryfinie”
R. Kwapisz

Kolejne rady i postaci
W drugiej kadencji (1994- 1998) skład Rady zmienił się
w niemal połowie, a przewodniczącym został Marek
Kozicki. Pojawiły się w niej tak znane do dziś osoby jak
Urszula Kwietniewska-Łacny, Bronisław Mela, Andrzej
Szczepaniak, Zenon Trzepacz i Bogdan Warda.
W trzeciej kadencji (1998 -2002), po raz pierwszy – jako
skromny radny, pojawił się późniejszy burmistrz Mieczysław Sawaryn. A także Eugeniusz Kuduk, Artur Nycz,
Antoni Rak, Maciej Szabałkin oraz Bronisław Tessar.
Ilość radnych spadła do 28. A w czwartej kadencji już
do obecnej liczby – 21 radnych.
W V kadencji przewodniczącym Rady po raz pierwszy
został Mieczysław Sawaryn.
W VI kadencji w jej składzie pojawiły się tak znane nazwiska jak Ewa de La Torre i… małżeństwo Nikitińskich.
VI kadencja przejdzie do naszej historii tym głównie, że
przewodniczącym Rady po raz pierwszy została kobieta
– Elżbieta Kasprzyk. Obecna (VIII) jeszcze trwa, więc do
przejścia do historii może się tylko przymierzać.
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Z Życia Kościoła
Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego wskrzesiła moc Boża dnia trzeciego jako świątynię rozwaloną, dzisiaj
najmilsi, upływa dzień czterdziesty, przeznaczony najświętszym wyrokiem dla naszego pouczenia, aby widokiem zmartwychwstałego ciała umocniła się
wiara nasza... Zaiste wielka i nieopisana była przyczyna szczęścia Apostołów, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu wstępowała natura rodzaju ludzkiego
ponad wszystkie stworzenia niebieskie, bijące godnością chóry aniołów, a nawet ponad zastępy archaniołów się wznosząc i dochodząc do granic Bóstwa
- bowiem Syn Boży ją sobie poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równocześnie i naszym także wyniesieniem: co bowiem pochodzi z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliśmy umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez
zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyjaciel zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci swoich syn Boży społem po prawicy Ojca
umieszcza. Słowa św. Leona I
na stuła na krzyżu pozostają na swoim
miejscu jeszcze przez tydzień - do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Wniebowstąpienie Pańskie jest dniem radosnym,
w którym cieszymy się, że Bóg Ojciec
zabiera do Siebie umiłowanego Syna. To
dzień zwycięstwa. Po cierpieniu i męce,
przychodzi czas na chwałę i wolność. W
tekstach liturgicznych w tym czasie jest
wiele radości. Następuje wywyższenie
Chrystusa, które jest zarówno obietnicą
przyszłego wywyższenia człowieka, jak
i umocnieniem naszej wiary. Trzeba pamiętać, że Chrystus nie poszedł do nieba
sam, zaprosił też do domu ojca dusze
świętych z otchłani. Dlaczego jest to wniebowstąpienie? Bo Jezus Chrystus własną

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o
wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od
początku aż do dnia, w którym udzielił
przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem
został wzięty do nieba. Im też po swojej
męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił
o królestwie Bożym.
A podczas wspólnego posiłku kazał im
nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście
o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy
wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem
Świętym”.
Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w

mocą wstąpił do nieba, natomiast Maryja
została wniebowzięta do nieba przez swojego Syna. Wniebowstąpienie opisują apostołowie Marek i Łukasz, a także możemy
o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich.

tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to
rzecz znać czas i chwile, które Ojciec
ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i
będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po
krańce ziemi”.
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed
oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się
w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych
szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei,
dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba,
przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba.

Wniebowstąpienie
Pana Jezusa
W miniony czwartek 21 maja świętowaliśmy Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Ta
wyjątkowa uroczystość wprowadza nas do nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego. Chrystus po 40 dniach od zmartwychwstania wstępuje do nieba. Powraca do
domu swojego Ojca. Wszystko to, co udało mu się dokonać na ziemi w ramach ewangelizacji pozostawia apostołom. Teraz to oni mają szerzyć ewangelię na cały świat i
niejako biorą na swoje barki duchową władzę i odpowiedzialność. Apostołowie zdali
egzamin, bowiem chrześcijaństwo jest na całym świecie. Wciąż jest wiele do zrobienia, ale misja, którą przekazał do realizacji apostołom Chrystus – została wykonana.
Uroczystość znamy od IV wieku. Dni,
Wniebowstąpienie Pańskie jako święto obchodzone jest co roku w 40. dniu które następują po tym święcie przygood zmartwychwstania i jest to czwartek. towują nas do przyjęcia Ducha Świętego.
Wniebowstąpienie jest oznaką zakończe- *Zgodnie z Ceremoniałem liturgicznej ponia życia ziemskiego Jezusa Chrystusa. sługi biskupów dostosowanym do diecezji
40 dni po zmartwychwstaniu Jezus żył z polskich (Księgarnia św. Jacka, 2013), w
apostołami na ziemi, po tym czasie ra- prezbiterium pozostawia się figurę Zmarzem udali się na górę Oliwną i tam doko- twychwstałego, również paschał i czerwonało się wniebowstąpienie.
Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Pan wśród radości wstępuje do nieba
(psalm responsoryjny)

Dz 1,1-11
Redakcja

Źródła:
*https://brewiarz.pl/czytelnia/wniebowstapienie.php3
https://www.paulus.org.pl/u23,wniebowstapienie-panskie-uroczystosc-rok-a
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,

że w dniu 24 czerwca 2020 r., o godz. 1000,w sali nr 34 Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, przeprowadzony zostanie ponownie czwarty przetarg ustny nieograniczony, który został
wcześniej wyznaczony na dzień 1.04.2020 r. i następnie odwołany, na
sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ulicy Artyleryjskiej:
- działka nr 362/3 o pow. 0,0507 ha (KW 71054/7).
Cena wywoławcza netto 58.000,00 zł.
Wadium – 5 800,00 zł;
- działka nr 356/6 i 355/3 o pow. 0,0917 ha (KW 71053/0).
Cena wywoławcza netto 105.000,00 zł.
Wadium – 10 500,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w dniu 24 czerwca 2020 r., o godz. 11 ,w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, przeprowadzony zostanie
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, rejon ulicy Pogodnej:
- działka nr 489/2 o pow. 0,1496 ha (KW 72650/3).
Cena wywoławcza netto 136.000,00 zł.
Wadium – 13.600,00 zł;
- działka nr 489/3 o pow. 0,1485 ha (KW 71368/1).
Cena wywoławcza netto 135.000,00 zł.
Wadium – 13.500,00 zł;
- działka nr 490/2 o pow. 0,1283 ha (KW 23614/0).
Cena wywoławcza netto 117.000,00 zł.
Wadium – 11.700,00 zł;
- działka nr 490/3 o pow. 0,1282 ha (KW 71419/4).
Cena wywoławcza netto 117.000,00 zł.
Wadium – 11.700,00 zł;
- działka nr 491/2 o pow. 0,1207 ha (KW 33031/2).
Cena wywoławcza netto 110.000,00 zł.
Wadium – 11.000,00 zł;
- działka nr 491/3 o pow. 0,1206 ha (KW 71490/5).
Cena wywoławcza netto 110.000,00 zł.
Wadium – 11.000,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie
pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.
00

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

że w dniu 24 czerwca 2020 r., o godzinie 1030, w sali nr 34 Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja nr 16, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno:
- działka nr 23/4 o pow. 0,2175 ha (KW 33186/3).
Cena wywoławcza netto 76.000,00 zł.
Wadium – 7 600,00 zł,
- działka nr 23/5 o pow. 0,2155 ha (KW 53630/7).
Cena wywoławcza netto 95.000,00 zł.
Wadium – 9 500,00 zł,
- działka nr 23/6 o pow. 0,2199 ha (KW 53631/4).
Cena wywoławcza netto 101.000,00 zł.
Wadium – 10 100,00 zł,
- działka nr 23/7 o pow. 0,1980 ha (KW 53632/1).
Cena wywoławcza netto 100.000,00 zł.
Wadium – 10 000,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.
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Związek wyznaczył wirtualne terminy

Energetyk i Odra
wystartują najwcześniej
Znane są już wirtualne daty początku przyszłego sezonu. Zanim piłkarze rozpoczną zmagania w rozgrywkach 2020/21 niektóre zespoły, w tym Energetyk
Gryfino, rozegrają mecze piątej rundy Pucharu Polski. O ile oczywiście pozwoli
na to sytuacja epidemiczna.

To zapewne pierwszy towarzyski mecz po rozluźnieniu przepisów sanitarnych, który rozegrano na boisku Błękitu Pniewo już 19 maja

Podczas posiedzenia zarząd
ZZPN jednogłośnie postanowił
zakończyć rozgrywki mistrzowskie IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywki
kobiece i młodzieżowe sezonu
2019/20. Jak już informowaliśmy za układ końcowych tabel
sezonu 2019/20 przyjmuje się
kolejność drużyn w tabeli po
ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek.
Drużyny zajmujące miejsca
premiowane awansem uzyskają
awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Po sezonie 2019/20
nie będzie spadków do niższych
klas rozgrywkowych.
Z kolei zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej podjął
też decyzję o zakończeniu rozgrywek III ligi grupy II z zachowaniem kolejności ustalonej
po 18 rozegranych kolejkach.
Największą liczbę punktów zdobył KKS 1925 Kalisz, uzyskując
tym samym tytuł mistrza III ligi
i prawo do gry w II lidze w sezonie 2020/21. Z uwagi na wcześniejsze zakończenie rozgrywek
Zarząd Wielkopolskiego ZPN
podjął decyzję o rezygnacji z
przeprowadzenia spadków. Tym
samym liczba uprawnionych
do gry w III lidze w przyszłym
sezonie wynosi 21 zespołów i
może ulec zwiększeniu w przypadku spadku drużyn z makroregionu z rozgrywek II ligi.
Do ciekawej sytuacji doszło
w IV grupie trzeciej ligi, gdzie
ostatecznie Komisja do Spraw
Nagłych PZPN uznała, że awans
do II ligi wywalczyły zarówno
Hutnik Kraków jak i Motor
Lublin. W tabeli po rozegraniu
19 spotkań obie drużyny miały
taki sam dorobek punktowy. W

bezpośrednim spotkaniu Hutnik pokonał na własnym boisku
Motor 1:0, ale bilans bramkowy
lepszy miał Motor. Wojewódzki
ZPN podjął decyzję o awansie
zespołu z Lublina, co wywołało
oburzenie wśród kibiców Hutnika (i nie tylko). Ostatecznie
PZPN znalazł zatem iście salomonowe rozwiązanie.
Wróćmy na nasze lokalne
podwórko. Rozgrywki Pucharu
Polski ZZPN sezonu 2019/20
zostaną dokończone tylko w
przypadku, gdy rząd, w ramach
kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, zezwoli na rozgrywanie
spotkań w niższych ligach.
Terminy kolejnych rund Pucharu Polski ZZPN zaplanowano
na: 20 czerwca, 27 czerwca, 4
lipca i 11 lipca. 20 czerwca na
boiska wybiegną zatem piłkarze Odry Chojna i Energetyka
Gryfino. Obie nasze drużyny 6
marca wygrały swoje spotkania
i awansowały do kolejnej fazy
rozgrywek. Odra pokonała 3:0
Gryf Kamień Pomorski, a Energetyk zwyciężył 3:0 w serii rzutów karnych Iskrę Golczewo. W
regulaminowym czasie gry był
remis 1:1.
Znamy też wstępny harmonogram sezonu 2020/21. Według
ramowego terminarza rozgrywek IV liga rozpocznie sezon
18/19 lipca. Klasa okręgowa
rozpocznie rozgrywki 1/2 sierpnia, klasa A 22/23 sierpnia, natomiast klasa B 29/30 sierpnia.
Pierwsza runda Pucharu Polski ZZPN zaplanowana jest na
15 sierpnia.
Rozgrywki
Wojewódzkiej
Ligi Juniora oraz Wojewódzkiej
Ligi Trampkarza rozpoczną się

15/16 lub 22/23 sierpnia. Start
pozostałych rozgrywek młodzieżowych uzależniony będzie
od liczby drużyn w grupach, ale
nie wcześniej niż na początku
września.
- Wszystkie terminy są obecnie wirtualne. Podajemy je,
żeby kluby mogły odpowiednio
zaplanować przygotowania do
nowego sezonu. Start nowego
sezonu uzależniony będzie od
sytuacji epidemicznej – przypomina Jan Bednarek, prezes
ZZPN.
Co ważne dla wszystkich
naszych klubów zarząd ZZPN
postanowił także przedłużyć z
urzędu o rok do 30.06.21 ważność weryfikacji boisk, które
kończą się 30.06.20 r. (z wyjątkiem klubów, które miały
zalecenia do wykonania oraz
klubów, które uzyskały awans).
Ponadto przedłużono z urzędu
o 14 dni termin na składanie
wniosków licencyjnych dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych na grę w sezonach
2020/21 i 2021/22.
Jak już informowaliśmy od
ubiegłego tygodnia na boiskach
przebywać będzie mogło więcej trenujących, nawet 32 plus
czterech trenerów. Nie oznacza
to jednak, że będzie można rozgrywać spotkania sparingowe.
W związku z pojawiającymi się
zapytaniami dotyczącymi możliwości rozgrywania meczów
sparingowych, w ocenie Komisji
Medycznej PZPN, która czuwa
nad aspektem zdrowotnym planu wznowienia rozgrywek, jest
to niemożliwe. A zatem Energetyk i Odra do meczów Pucharu
Polski przystąpią całkiem z marszu. 			
DJ
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PUK dostał prawie 2 miliony
Ponad 55 mln zł to środki z PROW 2014-2020, które przeznaczone zostaną na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach
wiejskich województwa zachodniopomorskiego.
Na liście rankingowej znalazły się 52 projekty, które będą
realizowane przez zachodniopomorskie gminy i spółki.
Są na niej cztery obiekty z
poowiatu gryfińskiego. Beneficjenci otrzymają dofinansowanie m.in. na budowę,
przebudowę lub wyposażenie
obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę
lub odprowadzania i oczyszczania ścieków – oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji
uzdatniania wody, systemów
kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów

zaopatrzenia w wodę, instalacji do osadów ściekowych.
Pomoc finansowa może być
przeznaczona także na zakup
i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.
Oto kolejność przysługiwania pomocy:
23. Gmina Chojna - Budowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Grzybno 599
403 zł. 19 pkt24. PUK Chojna - Budowa przepompowni
ścieków w m. Łaziszcze wraz
z odprowadzeniem ścieków
do budowanej oczyszczalni
ścieków w m. Mętno 1 381
895 zł. 19 pkt

27. PUK Gryfino - Budowa
dwóch studni głębinowych na
ujęciu wody Krzypnica wraz
z rozbudową rurociągów wewnętrznych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik i przebudowa rurociągu
kanalizacji odprowadzającej
ścieki z ujęcia wody Krzypnica 854 123 zł. 18,5 pkt
45. PUK Gryfino - Budowa sieci kanalizacji tłocznej
Gardno-Wełtyń wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Gardno
oraz przebudową sieci wodociągowej azbestocementowej
w miejscowości Gardno 1 075
210 zł. 14,5 pkt

SKUPUJEMY ZBOŻA,

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

red

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Harmonogram egzaminów Kryminalne zagadki
Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Szkoły
otrzymają wtedy również zaświadczenia.
Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie
głównym dla absolwentów
wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8
czerwca 2020 roku i potrwa do
29 czerwca. W tym roku nie
będzie egzaminów ustnych.
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br.
Wyniki egzaminu w terminie
głównym i dodatkowym będą
znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się
8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.
Egzamin
potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017)
potrwa od 22 czerwca br. do
9 lipca. Natomiast egzamin
zawodowy (Formuła 2019)
zaplanowany jest od 17 do 28
sierpnia.
Egzamin ustny dla
absolwentów z
poprzednich lat
Absolwenci, którzy w 2020
r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu
maturalnego, aby ten egzamin
zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we
wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli
co najmniej 30 proc. punktów
możliwych do uzyskania oraz
przystąpili do części pisemnej
egzaminu maturalnego z co
najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego.
Terminy odebrania
świadectw i zaświadczeń
Do 31 lipca 2020 r. będą
ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci
odbiorą również w tym dniu
zaświadczenia o wyniku egzaminu.
Do 11 sierpnia 2020 r. będą
ogłoszone wyniki egzaminu
maturalnego. Do tego samego
dnia, 11 sierpnia absolwenci
odbiorą świadectwa, aneksy i
informacje o wynikach.
31 sierpnia 2020 r. będą
ogłoszone wyniki z egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające
kwalifikacyjne zawodowe.
www.7dnigryfina.pl

12 października 2020 r. będą
ogłoszone wyniki egzaminu
zawodowego i przekazane certyfikaty oraz dyplomy zawodowe.
Wnioski o przyjęcie do szkół
ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do
szkoły
ponadpodstawowej
wraz z dokumentami będzie
można składać w dwóch etapach:
od 15 czerwca do 10 lipca br.
– termin na złożenie wniosku i
uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia
szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia
br. – termin na uzupełnienie
wniosku o zaświadczenie o
wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez
kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do
których będą kandydować.
Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski
do szkoły ponadpodstawowej
dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole
ponadpodstawowej, oddziałów
wymagających od kandydatów
szczególnych indywidualnych
predyspozycji, a także szkół
i oddziałów prowadzących
szkolenie sportowe w szkołach
ponadpodstawowych.
Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do

szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.
Ogłoszenie list kandydatów
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12
sierpnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania
jednostek systemu oświaty
wniosek o przyjęcie do szkoły,
w tym wymagane załączniki
mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W okresie ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się
rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów
(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może
odbywać się za pomocą stron
internetowych tych jednostek.
Potwierdzenie woli
Od 13 do 18 sierpnia br. w
szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy
potwierdzić wolę przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu zewnętrznego.
red

- Proszę o informacje czy
ktoś kojarzy tego pomysłowego
Pana, który dzisiaj 18.05.2020
roku o godzinie 16.30 przywłaszczył sobie wannę spod
sklepu - napisała na swoim profilu społecznościowym córka
właścicielki sklepu. Co ciekawe,
odjechał z łupem... rowerem.
Zdjęcia z monitoringu znalazły
się w sieci. Policjanci już o 21
zatrzymali złodzieja.
- Funkcjonariusze Oddziału
Prewencji w Szczecinie dokonali zatrzymania 29-letniego
mieszkańca naszego powiatu,
który to wcześniej na terenie
Gryfina dokonał kradzieży
wanny o wartości 700 zł - informuje starszy sierżant Jakub
Kuźmowicz, rzecznik prasowy
komendanta powiatowego policji w Gryfinie.
Kradzieży dokonano w jednym ze sklepów przy ul. Flisaczej.
Cofnął licznik o 100 tys. km
Zgodnie z przepisami obowiązującymi dokładnie od
roku, modyfikacja stanu drogomierza jest zagrożona karą do 5
lat więzienia. Do zatrzymania
doszło w poniedziałek 18 maja.
- Policjanci Ruchu Drogowego podczas kontroli drogowej
w Starym Czarnowie pojazdu
marki Opel, którym kierował
26-letni mieszkaniec powiatu
stargardzkiego ujawnili po odczycie wskazań drogomierza,
że został on zaniżony o 102
tys.km - mówi starszy sierżant
Jakub Kuźmowicz, rzecznik
prasowy komendanta powiatowego policji w Gryfinie.
Obywatelskie zatrzymanie
w centrum Gryfina
W gryfińskim sklepie Gryfena doszło do kradzieży sprzętu elektronicznego. Złodzieja
dogonił na ulicy Chrobrego
mężczyzna w średnim wieku.
Wezwano policję.
- W Gryfinie na ul. Chrobrego policjanci rewiru dzielnicowego dokonali zatrzymania
44-letniego mieszkańca powiatu gryfińskiego, który to w

tym samym dniu w jednym ze
sklepów z elektroniką dokonał
zaboru w celu przywłaszczenia
tabletów o łącznej wartości 700
zł - informuje starszy sierżant
Jakub Kuźmowicz, rzecznik
prasowy komendanta powiatowego policji w Gryfinie.
Do kradzieży tabletów doszło
w poniedziałek 18 maja.
Zatrzymany z narkotykami
Do zatrzymania przez policjantów z Gryfina doszło na
ul. Pomorskiej w Gryfinie w
poniedziałek 18 maja. Teraz nawet do trzech lat pozbawienia
wolności grozi zatrzymanemu
23-latkowi, u którego podczas
kontroli drogowej znaleziono
amfetaminę.
- Funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Gryfinie
zatrzymali 23-letniego mieszkańca powiatu gryfińskiego,
który posiadał przy sobie środki odurzające w postaci amfetaminy o wadze 1,5 grama
- mówi starszy sierżant Jakub
Kuźmowicz, rzecznik prasowy
komendanta powiatowego policji w Gryfinie.
Wypadła z drogi i uderzyła
w drzewo
Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia drogowego, do
którego doszło we wtorek. Według wstępnych ustaleń, kierująca osobowym oplem straciła
panowanie nad autem na zakręcie, wypadła z drogi i uderzył w drzewo. Opel znalazła
się w rowie. Kierowca jechała z
pasażerem.
- 19 maja o godzinie 16.17
zostaliśmy powiadomieni, aby
udać się do wypadku drogowego w miejscowości Krzywin.
Ruch odbywał się wahadłowo.
Kierowcy oraz pasażerce na
szczęście nic poważnego się nie
stało - informuje strażak z OSP
Widuchowa.
W akcji brali udział: OSP Widuchowa, OSP Krzywin, pogotowie ratunkowe oraz policja.
Foto. OSP Widuchowa
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KRZYŻÓWKA

„Nie bądź
obojętny”

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

KUPIĘ ciągnik

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

KUPIĘ przyczepę
leśną
samozaładowczą
(Palms farma lub inne),

ładowarkę
teleskopową
oraz rozsiewacz
wapna RCW.

Może być do remontu.

Tel. 782 655 123
669 653 515

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

576 314 405

KUPON

Pionowo:
1. pochodzenie
2. miasto na Litwie (Niemen)
3. jap. sztuka walki
4. pancerna
5. nabożeństwo
6. miasto w Indonezji, na Jawie,
ośrodek administracyjny prowincji
Jawa Zachodnia
7. oścista pszenica
8. poeta perski
9. Jakub, wódz rabacji
10. sopockie miejsce spacerów
11. miasto w pobliżu Baku
12. wybieranie najodpowiedniejszych egzemplarzy
13. wąż R. Kiplinga
14. hałas, zamieszanie
15. środek odurzający
16. 3 asy i 2 damy
17. wizytówka każdego dnia
18. obraz graficzny, wykres
19. wstręt
20. widowisko rewiowe
21. światowy potentat komputerowy

22. powtórka dla publiczności
23. legowisko dzikiego zwierza
24. skąpiec
25. ... 17
26. stos atomowy
27. przerwa, wolne miejsce
28. ignorowanie prawa
29. zespół Kazika
30. rzadki, srebrzystobiały metal
(Yb)
31. dobrze być przy niej
32. zastępuje śnieg
33. ... Rolska
34. często gdacze
35. zakonnik z Jasnej Góry
36. dźwignia uruchamiana nogą
37. słupek między torami kolejowymi
38. namiastka, surogat
39. polska nazwa kauczuku syntetycznego
40. jesionowy człowiek Odyna
41. angielskie konfitury.

Poziomo:
42. stan w Indiach
43. rodzaj długiego szala z piór
44. między siódmą a dziewiątą
45. ... Makower
46. wydanie dzieła
47. hermetyczna grupa społeczna
48. roztwór koloidowy
49. żadna osoba, zaimek nieokreślony
50. świętuje 15.06.
51. mała Felicja
52. muzyczna wprawka
53. w niej stalówka
54. typ wyładowania
55. zawierucha
56. także osobisty
57. miasto w płd. Algerii
58. pozostaje niezaangażowany
59. sumeryjskie bóstwo opiekuńcze
trzód
60. miasto w śr. Chile
61. mieszkaniec Skopje
62. polecony w kopercie
63. miasto w Japonii
64. karabin
65. sąsiad Meksyku

66. piłki do kosza
67. rozstrzyga w sprawach administracyjnych
68. szacunek ogółu
69. miasto w Badenii Wirtenbergii
(Niemcy)
70. „Wesoła wdówka” Lehara
71. punkt szczytowy
72. dawny okręt o 3 rzędach wioseł
73. mieszkaniec Syberii
74. jaźwiec
75. 1919 r.
prezydent Szwajcarii
76. na koncie Jankesa
77. roślina trująca
cykuta
78. kraj z Bamako
79. drzewo o drżących liściach
80. irlandzka tajna armia
81. jednostka monetarna Łotwy
82. pan sarmata
83. liturgiczna księga.
PODPOWIEDŹ: BANDUNG, ERKAEM,
ERZAC, EWENK, LAHAR, RENA

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

Pippi Pończoszanka - mała dziewczynka z rudymi włosami podobnie jak potem Ania z Zielonego Wzgórza została
na zawsze częścią mojego dzieciństwa i młodości (zawładnęła moją dziewczęcą wyobraźnią). Zaczytywałam się w
przygodach obu dam, ale zwłaszcza ta pierwsza miała
wpływ na moje szczęśliwe dzieciństwo. Każdy chciał być
trochę jak Pippi, wolny, niezależny i chciał robić tylko to,
co chce. Wydawało nam się, że nie może istnieć szczęśliwsze szczęście od tego, którego doświadcza właśnie ruda
dziewczynka z willi śmiesznotki. Brak obecności rodziców
w jej życiu nam nie przeszkadzał, dopiero będąc bardziej
świadomymi odbiorcami książek zaczęliśmy dostrzegać
plusy i minusy całej sytuacji. Na początku jednak był dziecięcy zachwyt postacią Pippi, która sama gotowała, mieszkała, miała konia, którego nosiła na rękach i małpkę. Pippi
robiła wszystko to, co każdy z nas w młodym wieku chciał
robić. Nikt jej nic nie kazał. Nikt jej nie zakazywał. Wolność i
swoboda mnie hipnotyzowała. Oczywiście teraz zdaję sobie
sprawę, że takie życie do niczego dobrego nie prowadzi, bo
dzieci muszą mieć ograniczenia i znać pewne zakazy i nakazy. Co innego jednak w książkach, tam króluje wyobraźnia, dlatego właśnie każde dziecko powinno poznać Alicję
z krainy czarów, Akademię Pana Kleksa, Piotrusia Pana czy
właśnie Pippi. Wszystko oczywiście swoim czasie.

Pomyśleć tylko, że krowy mogą być uparte jak osły
(...) I jakież są tego skutki? Że osły stają się krowiaste,
oczywiście! Doprawdy, aż przykro o tym pomyśleć!
Pippi to oczywiście opowiastka z mchu i paproci,
czyli metaforycznie ujmując świat, który normalnie nie
mógłby się powtórzyć, ale w książce wygląda na tyle
uroczo, że chcemy o nim czytać. Czego uczy nas Pippi? By być zawsze sobą, niezależnie od tego, jak inni jesteśmy. Lindgren przypomina w swojej bajce o tym, że
prawa dziecka są najważniejsze! Pippi mówi nam prosto
w oczy, że nie należy się bać, a warto być niezależną i
żyć po swojemu – to akurat dzisiaj bardzo się przyda
wszystkim dzieciom i młodzieży. Dzięki Pippi możemy
w trochę inny sposób spojrzeć na świat dzieci i dorosłych (bez uprzedzeń i nabytych schematów).

Dodatkowo Pippi zawsze jest dobra i pomaga słabszym. Stara się być silna i odważna, bo jeśli nie jesteś
silna, to zawsze możesz być odważna. I to, co najistotniejsze, Pippi jest bardzo otwarta na nowe rzeczy
i kocha zwiedzać, podróżować, wymyślać, kreować.
Z Pippi świat jest niewyobrażalnie ogromny i nieskończenie zachwycający.
Po to jesteśmy na tym świecie - mówiła dalej pani
- żebyśmy byli dobrzy i mili dla innych. Pippi, stojąc
na głowie na grzbiecie konia, wymachiwała nogami. - He-he - powiedziała - Po co w takim razie są ci
inni?
Przypominam o Pippi, bo kilka dni temu przeczytałam mojemu niespełna 4-latkowi pierwszą, obrazkową opowieść o Pippi i przypomniałam sobie, jak
cudowna jest to bajka i sama główna postać. Możliwe, że kontrowersyjna i bardzo niecodzienna, ale
moje czytelnicze doświadczenia z nią związane są
tylko pozytywne. Pippi nie tylko była czytana, ale i
oglądana w ramach pasma na ferie czy wakacje. Kochałam te przygody! Myślę, że ważne i cenne jest to,
co sami zapamiętaliśmy z dzieciństwa i to możemy
przekazać naszym dzieciom (to coś pozytywnego!).
„Owszem, pomyślcie tylko, co za niebywałe
szczęście, że byliście już przemoczeni, jak spadł ten
deszcz. Bo inaczej ulewa byłaby was przemoczyła”
„Nie, nie warto za tym tęsknić (...) Dorośli nigdy
nie mają przyjemności. Mają tylko mnóstwo nudnej
roboty, głupie ubrania, odciski i pidatki kominalne.”

Pippi Pończoszanka,
czyli co każde dziecko
wiedzieć powinno...
Zaśpiewajcie coś, a ja sobie przez ten czas trochę
odpocznę (...) Zbyt wiele nauki może zaszkodzić najzdrowszemu.
Coś podobnego! (...) To trzeba płacić za to że się patrzy?! A ja chodzę wszędzie i gapię się całymi dniami!
Bóg raczy wiedzieć ile już pieniędzy przepatrzyłam!

Ja kochałam Pippi za odwagę, siłę, niezależność i
za to, że miała dobre serce i broniła słabszych. Uważam, że to na tyle ważne cechy, że chcę je przekazać
mojemu synowi, a jeśli jest to podane właśnie w
takiej formie jak bajki o „Pippi”, to jestem w pełni
usatysfakcjonowana. Do tego mam wielką radość,
że mogę bez wstydu wrócić w tym wieku maminym
właśnie do opowieści o rudowłosej Pippi. Pamiętam, że dla mnie w dzieciństwie była ona kapitanem
Nemo, przewodnikiem po krainie fantazji i odwagi.
Chciałam być jak Pippi silna i nie przejmować się
niczym, jeść naleśniki codziennie i nie myć zębów.
To oczywiście pewnego rodzaju utopia (nie do końca szczęśliwa), ale kto chociaż raz nie chciałby żyć w
świecie idealnym?
- Można jeść palcami? - Jeśli chodzi o mnie, nie
mam nic przeciwko temu - odparła Pippi - Ale ja
osobiście pozostaję raczej przy dawnym sposobie, to
znaczy jedzenia ustami.
Ona się na pewno czymś martwi, albo może kłuje
ją gdzieś agrafka.

Pippi Pończoszanka, Fizia Pończoszanka czy Pippi
Langstrum, a nawet Pippilotta Wiktualia Firandella Złotomonetta Pończoszanka, czyli fikcyjna postać z kart
książek szwedzkiej autorki Astrid Lindgren. Najpierw
były książki, a potem filmowe ekranizacje, które też bardzo często oglądałam. Kim jest Pippi? Mam nadzieję, że
większość z Was to wie. Pippi ma 9 lat i rude włosy, które zawsze są uczesane w dwa sterczące na boki warkocze.
Na twarzy ma urocze piegi, a ubrana jest zazwyczaj w za
duże pończochy, które jej zawsze opadają, a także wkłada
za duże czarne buty. Mieszka sama z koniem i małpką panem Nilssonem. Jej mama niestety nie żyje, a tata kapitan
Pończocha pływa na statku. Ten dość traumatyczny fakt z
życia Pippi nie stanowi jednak na pierwszy rzut oka problemu w odbiorze powieści. Pippi bowiem ma kufer pełen
monet i bardzo dobrze sobie radzi.
www.7dnigryfina.pl

Pamiętaj, że Prawdziwie Elegancka Dama dłubie w
nosie tylko wtedy, jak jest całkiem sama!
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Seria z Pippi Pończoszanką
Autor: Astrid Lindgren
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia
Źródło:
Ilustracje do książek, które ozdabiaja powyższy tekst stworzyła
Ingrid Vang Nyman
https://kobieta.onet.pl/dziecko/jak-zrozumiec-dziecko-radzi-pippi/96wtn
https://ronja.pl/20-rzeczy-ktorych-uczy-pippi-ponczoszanka/
foto: pixabay.com.pl
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Posłanka Katarzyna Kotula (Lewica) w Kawiarence Politycznej Radia Szczecin

Zacięta dyskusja o dacie wyborów
i 1000 plus na wakacje
W ubiegłą niedzielę gościem audycji publicystycznej „Kawiarenka Polityczna” na antenie Radia Szczecin była posłanka z ziemi gryfińskiej
Katarzyna Kotula (Lewica). Do programu zostali zaproszeni również poseł Artur Łącki (KO), radny Zbigniew Bogucki (PiS) oraz Piotr Słomski, reprezentujący Koalicję Polską (PSL-Kukiz 15). Rozmowę prowadził red. Andrzej Kutys.
Pierwszym tematem, o który zapytano gości, była zmiana
kandydata na prezydenta w
Koalicji Obywatelskiej. – Małgorzata Kidawa-Błońska zapłaciła ogromną cenę za swoją
determinację w walce o bezpieczne, wolne, powszechne,
tajne i bezpośrednie wybory
– mówił Artur Łącki - Powiedziała zdecydowane NIE kombinacjom prezesa, pana Sasina
i spółki. Wsparta przez Senat i
samorządowców doprowadziła
do przełożenia tych wyborów
na termin, który pozwoli przeprowadzić je w taki sposób,
aby nie straciły żadnego z wymienionych przeze mnie przymiotników. Myślę, że potem M.
Kidawa-Błońska będzie bardzo
dobrym prezydentem Warszawy
– podkreślił Artur Łącki.
- Nie mam zamiaru kopać po
kostkach kolegów z Koalicji czy
też z PO, ponieważ trzymam
kciuki za wszystkich demokratycznych kandydatów – zaznaczyła posłanka Katarzyna Kotula.
- Dzisiaj potrzeba Polsce
kandydata koncyliacyjnego i
wszystkie przesłanki mówią
o tym, że takim kandydatem,
który jest zdolny do koncyliacyjności czyli do łączenia jest
Władysław Kosiniak-Kamysz.
Natomiast zmiana kandydata
w Koalicji Obywatelskiej jest
wewnętrzną sprawą tej formacji
politycznej – powiedział Piotr
Słomski.
- Platforma chciała zmienić
kandydata, ponieważ była już
pod nożem. Prawda jest taka,
że i ten kandydat i poprzednia
kandydatka są słabymi kandydatami – podkreślał Zbigniew
Bogucki z PiS.
Kolejnym tematem były już
same wybory prezydenckie. Nadal nie wiadomo, kiedy zostaną
one ogłoszone.

Piotr Słomski (Koalicja Polska - PSL-Kukiz 15

Artur Łącki (KO)

- Teraz jesteśmy we władaniu pani marszałek Witek i tak
naprawdę nie wiemy jeszcze
na kiedy ogłosi ona wybory.
Koalicja Obywatelska doprowadziła do tego, że rząd nie
mógł przeprowadzić wyborów,
które byłyby przeprowadzone
niedemokratycznie, bo nie dla
wszystkich. Partia opozycyjna
wygrała ten bój z partią rządzącą i doprowadziła do tego, że
te wybory będą takie, jakie być
powinny – zaznaczał poseł A.
Łącki.
Redaktor prowadzący audycję
zapytał gości, czy według nich
wybory powinny się odbyć, jak
to jest przewidywane, 28 czerwca, 5 lipca czy 12 lipca.
- Przede wszystkim chcę tę

Katarzyna Kotula (Lewica)

Zbigniew Bogucki (PiS)

sytuację ocenić z punktu widzenia wyborcy, który dzisiaj nie
wie na czym stoi – stwierdził P.
Słomski - Nie znamy do tej pory
dokładnej daty wyborów. Nie
może się tak naprawdę zacząć
właściwa kampania wyborcza.
To jest bardzo niedobre dla demokracji. Rządzący powinni
dołożyć już wszelkich starań,
aby ten impas zakończyć – podkreślił Piotr Słomski - Nie będę
się opowiadał za żadną datą z
jednego prostego względu, że
teraz ruch należy do tych, którzy muszą tę datę wyznaczyć. I
oczywiście kampania, w sposób
jak najbardziej obiektywny będzie przeprowadzona w ramach
kryterium epidemiologicznego.
Jeżeli będziemy mieli datę, to

będziemy mogli się do niej odnieść – mówił Piotr Słomski.
- PiS zafundował nam taką
sytuację, w której mamy więcej
pytań niż odpowiedzi. My też
chcielibyśmy wiedzieć kiedy
odbędą się wybory. Jestem przekonana, że PiS będzie chciało iść
na szybki termin, bo ma świadomość tego, że Andrzej Duda
będzie tracił w sondażach, co
zresztą jest już widoczne – powiedziała posłanka Katarzyna
Kotula.
- Oczywiście, że dla nas najlepszą datą będzie data najpóźniejsza – zaznaczał A. Łącki
- Bo wszyscy kandydaci, poza
panem prezydentem, w czasie
pandemii nie mogli robić swojej kampanii, dostosowali się
do przepisów i nie spotykali
się z wyborcami. Jedyną osobą,
która robiła kampanię był pan
prezydent, który jeździł, otwierał, przecinał wstęgi, itd. Tak
więc dla wszystkich kandydatów demokratycznych, data jak
najpóźniejsza. A jak zrobi pani
marszałek Witek? pewnie odwrotnie… – mówił Artur Łącki.
- Nie ma większej różnicy,
czy to będzie 28 czerwca, 5 lipca czy 12 lipca. Moim zdaniem
najlepiej dla polskiej demokracji
byłoby, żeby te wybory odbyły
się jak najszybciej. I to już nie
jest kwestia tego, czy ktoś będzie
miał wyższe lub niższe słupki w
sondażach – mówił Zbigniew
Bogucki.
Ostatnim zagadnieniem dyskutowanym w audycji była sytuacja ekonomiczna wywołana
pandemią oraz bon 1000 plus
na wakacje.
- Tekturowe tarcze nie pomogły, zajmowały się głównie
zmianą prawa łowieckiego.
Wspierajmy lokalne biznesy,
umówmy się do fryzjera, kupmy
kawę, wyjdźmy z rodziną do restauracji, jedźmy nad morze. W

ramach obowiązującego reżimu
sanitarnego, wspierajmy małe,
lokalne i średnie przedsiębiorstwa – dodała posłanka K. Kotula.
- Gdy przedsiębiorcy dostają
pieniądze, to albo obcina im się
połowę lub całą stawkę ZUS,
albo dofinansowuje im się pensje, bo chodzi o to, by utrzymać
pracownika w pracy. Przedsiębiorca dostaje subwencję, ale
tylko jeśli zadeklaruje, że utrzyma konkretną liczbę miejsc
pracy. Nie ma żadnego projektu,
który by wspomagał utrzymanie
firmy. Natomiast jeśli chodzi o
bon, to okazuje się, że nie wszyscy ten bon dostaną, bo trafi on
tylko do ludzi na etatach i jeszcze pracodawca będzie musiał
do tego dokładać. Rząd próbuje
coś pomóc, ale mu to nie bardzo
wychodzi – mówił Artur Łącki.
- Pojawił się bon, oczywiście
jest to pewna forma wsparcia,
skierowana dla konkretnej grupy osób, które są na etacie – dodawał P. Słomski - Zdaje się, że
celem tego jest ożywienie gospodarcze, zwłaszcza jeśli chodzi o miejscowości turystyczne.
Warto by jednak wspomnieć o
tych, których kryteria tego bonu
nie obejmują. Jest to pytanie dla
rządzących, żeby nie podzielić
społeczeństwa, gdy jedni dostaną, a drudzy będą pokrzywdzeni – mówił P. Słomski.
- Rząd PiS wprowadził najszybciej w Europie patrząc na
rozwój epidemii różnego rodzaju rozwiązanie i dla pracowników i przedsiębiorców. Tarcza
kryzysowa, zarówno I, II jak i
III, kiedy to nastąpiło dofinansowanie o blisko 100 mld zł dla
przedsiębiorców jest odpowiedzią na kryzys. Ta odpowiedź
ma realne i wymierne odzwierciedlenie we wskaźnikach ekonomicznych – zaznaczał Z. Bogucki.			(Red)

OGŁOSZENIE

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

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

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Firma poszukuje
w Baniach lub okolicach

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

Tel. 735 956 777

Transport

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

Tel: 575 830 815

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl), podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni,
wykaz nr 35/2020, obejmujący nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 110, położoną w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, stanowiącą własność Gminy Gryfino, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego. Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej wykazem udziela się w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami znajdującym się w budynku Banku Pekao
S.A., przy ul. Parkowej nr 3 w Gryfinie (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

REKLAMA

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

AUTO-SKUP
Tel. 605 955 850

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544

Poszukuję
emeryta lub
rencisty

Sprzedam
kawalerkę
do remontu

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

w wieku do 60 lat
z prawem jazdy
do prac
konserwacyjnych

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

tel. 502 277 099 tel. 502 277 099

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
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z projektem

z dostarczeniem

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

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

e-mail: grafik@domjudy.pl
oraz inne
WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

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

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

PRACA OPIEKA NIEMCY!

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

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

Sprzedam posesję w Szczawnie
0,4 ha, zabudowaną domem parterowym 157 m2,
z możliwością rozbudowy.
Materiały i projekt na miejscu.
W bryle domu znajduje się:kuchnia, 3 pokoje, 2 łazienki,
sauna, garaż oraz wolnostojąca stajnia
i piwnica ziemianka.
Ogrzewanie na paliwo stałe, piec z podajnikiem.
Działka obsadzona iglakami, krzewami ozdobnymi
i zasadzony sad.

Kontakt: tel. 507 24 13 11

ZATRUDNI

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

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

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
MIESZK ANIA - W YNA 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
•• Posiadam do wynajęcia umeblowany pokój w
Gryfinie. Tel. 885 831 732

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

•• Posiadam do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie o pow. 38 m2, centrum Gryfina, II piętro. Tel.
514 527 877
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę o pow. 36m2, Stare
Miasto. Tel. 791 546 826
LOK ALE - W YNA 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
MIESZK ANIA - POSZUKUJĘ
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego na Górnym
Tarasie. Tel. 663 152 380
•• Szukam mieszkania 3 pokojowego w Gryfinie na
Górnym tarasie. Tel. 510 140 942
•• Szukam mieszkania 2 pokojowego, ok. 49 m2, z dużym balkonem, na parterze ew. I piętro, Górny taras.
Tel. 691 541 799
•• Samotna matka z córką poszukuje niedrogiej kawalerki do wynajęcia w centrum Gryfina. Tel. 571 381
666
•• Szukam do wynajęcia pokoju za opiekę lub pomoc,
ew. niewielką odpłatność, może być na działkach.
Tel. 693 102 198
MIESZK ANIA – Z AMIANA
•• Zamienię mieszkanie własnościowe w centrum
Chojny, c.o. etażowe, 3 pokoje, ok. 60 m2 na mieszkanie z centralnym. Tel. 660 974 992
•• Zamienię kawalerkę Górny Taras, I piętro, 31 m2 na 2
pokoje w Gryfinie. Tel. 511 133 764
•• Zamienię mieszkanie w Gryfinie M3 i M4 na mieszkanie w centrum Szczecina z dopłatą na M3 i M4. Tel.
783 415 222
•• Zamienię działkę budowlana przy ul. Jana Pawła II na
mieszkanie M3 lub M4 w Gryfinie, może być zadłużone. Tel. 7813 415 222
•• Zamienię 2-pokojowe własnościowe mieszkanie (parter,41m2 GT) na mieszkanie 3 lub 4 pokojowe do 3
piętra. Tel. 782 405 078
•• Zamienię dom na ul. Reymonta 14 na 2 mieszkania
M3 lub 1 M3 i 1 M4 na parterze. Tel. 783 415 222
•• Zamienię kawalerkę 31 m2, I piętro na mieszkanie 2
pokojowe I lub II piętro. Tel. 531 847 341
•• Luksusową kawalerkę 38 m2 w Mieszkowicach (nowy
budynek, usługi medyczne - w tym rehabilitacja i
pogotowie) - zamienię na większe. Tel. 601 707 573
•• Zamienię mieszkanie własnościowe na takie w zasobach spółdzielni Regalica. 2 pokojowe, 42 m2, na III

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

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
MIESZK ANIA – SPR ZEDA 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
MIESZK ANIA - KUPNO
•• Kupię łąki i nieużytki koło Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię dom na wsi w okolicach Gryfina. Tel. 783 415
222
•• Kupię gospodarstwo na wsi w okolicach Gryfina. Tel.
783 415 222
•• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w Gryfinie do 3
piętra. Tel. 782 405 078
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie – za gotówkę. Tel. 510
354 903
•• Kupię partycypację TBS GRYFINO. Tel. 693 822 550
•• Kupię małe mieszkanie w Gryfinie na parterze. Tel.
603 421 366
•• Kupię dom jednorodzinny lub bliźniak, może być do
remontu w Gryfinie. Tel. 669 862 596
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie, najchętniej z balkonem.
Tel. 607 834 614
•• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe w
Gryfinie. Tel. 790 209 609
•• Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego, bliźniaka lub parteru/piętra domu w miejscowości Gryfino.
Może być do odświeżenia, do 280 tys. Numer kontaktowy: 693 775 502
•• Kupię mieszkanie w Gryfinie 2 lub 3 pokoje do 2 piętra, najlepiej do generalnego remontu. Bez pośredników. Tel. 501 549 719
•• Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe mieszkanie w
Gryfinie (lub w okolicy). Rozważę każdą propozycję.
Tel. 781 508 681
•• Kupię domek murowany na działkach lub boks wędkarski. Tel 602 523 178
•• Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 pokoje w Gryfinie na
Górnym Tarasie. Tel. 502 543 765
•• Kupię dom w Gryfinie – rejon ul. Mazowiecka/
Mazurska lub Górny Taras – Jana Pawła II/Armii
Krajowej. Tel. 668 817 752
NIERUCHOMOŚCI – SPR ZEDA 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
GAR A ŻE - SPR ZEDA Ż
•• 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
GAR A ŻE – W YNA 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
GAR A ŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie do rozbiórki.
Tel. 600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w Gryfinie.
tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym. Tel.
691 057 180
MOTORY Z AC JA – SPR ZEDA 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
•• 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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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22-28.05.2020 r.
•• 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

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

MOTORY Z AC JA – KUPNO

US ŁUGI

•• Kupię motocykl średniej klasy 250-300 cm, względnie
i ładnie wyglądający. Tel. 781 747 903
•• Kupię zużyte silniki samochodowe i elektryczne. Tel.
547 856 274
•• Kupię Fiata 125. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię każde auto. Tel. 579 052 471

•• Bezpyłowe szlifowanie ścian i sufitów, malowanie, tapetowanie, układanie płytek.
Ogólnobudowlaniec czeka na zlecenia. Tel. 724
874 777
•• Przyjmę zlecenie na mycie okien i sprzątanie mieszkań. Cena umowna. Tel. 53 40 21 868
•• „Srebrna rączka” poleca się: mocowanie karniszy, półek, szafek. Montaż kinkietów i żyrandoli.
Naprawa domowej elektryki i hydrauliki. Tel. 665
18 44 88
•• PŁYTKI GLAZURA TERAKOTA fachowe położenie
płytek w Twoim domu. Tel. 601 761 536
•• Usługi remontowo-budowlane, wykończenia wnętrz,
szpachlowanie, malowanie, ścianki działowe z płyty
GK, sufity podwieszane, terakota, ceramika oraz panele podłogowe. Tel. 576 314 405
•• Opiekun zaopiekuje się starszą osobą potrzebującą
pomocy. Tel. 794 299 368
•• Szukam kogoś kto potrafi szpachlować, ma możliwość
dojazdu (19 km od Gryfina) i sprzęt. Wynagrodzenie
do ustalenia na miejscu. Tel. 576 550 499
•• Zlecę remont kuchni: położenie glazury, malowanie i
inne drobne prace. Tel. 697 995 957
•• Oferuję usługi remontowo – budowlane w zakresie
malowanie, szpachlowanie, glazura, terakota, tapetowanie, panele itp. Tel. 606 187 863 (Tomasz)
•• Pisanie, przepisywanie, korekta prac. Tel. 664 301 105

PR AC A
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe – Niemcy,
Holandia, Anglia, Austria, Belgia, Norwegia. Tel.
71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUK AM
•• Rencista z Chojny podejmie pracę, najlepiej w ochronie. Tel. 501 540 907
•• Emerytka szuka pracy jako opiekunka starszej osoby
24h. Staż pracy w Niemczech ok. 15 lat. Tel. 660 974
992
•• Rencista poszukuje pracy w ochronie. Tel. 660 974 992
•• Podejmę pracę jako stróż, dozorca w Gryfinie lub
okolicach, najchętniej bez żadnych umów. Tel. 507
890 836
•• Pani z Ukrainy szuka pracy jako sprzątaczka mieszkań
od 2 do 4 godz. na dobę. Tel. 889 729 766
•• Poszukuję dorywczej pracy w weekendy - sprzątanie
mieszkań, biur. Tel. 665 245 645
•• Podejmę się pracy typu wyprowadzania piesków, robienia zakupów etc. Tel. 790 441 289
•• Sprzątacza pokoju lub apartamenty w Gryfinie, raz w
tygodniu. Tel. 5 700 130 37
•• Płytkarz, malarz z własnymi narzędziami i transportem poszukuje pracy. Tel. 724 874 777
•• Zaopiekuję się dzieckiem od września. Posiadam
duże doświadczenie. Tel.727 687 666
•• Młoda i pełna energii mama, doświadczona w pracy z
dziećmi, zaopiekuje się dzieckiem w każdym wieku.
Tel. 797 093 234
•• Dyplomowana pielęgniarka podejmie dodatkową
pracę, znajomość języka niemieckiego. Gryfino, okolice także strefa przygraniczna. Tel. 798 441 629
Z ATRUDNIĘ
•• Poszukuję opiekunki do osoby starszej w Gryfinie. Tel.
602 332 109
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Tel. 783 415 222
•• Praca sezonowa w Międzyzdrojach stragany warzywno-spożywcze + spanie i wyżywienie. Tel. 783
415 222
•• KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA 		
TEL. 601420 009
•• Zatrudnię fryzjerkę, pełny etat, Osinów
Dolny. Tel. 515 142 878
•• Pan po udarze poszukuje opiekunki z możliwością
zamieszkania Gryfino ul. Reymonta 14. Tel. 781 415
222, 783 415 222
•• Zatrudnię pracownika do skupu złomu Gryfino. Tel.
721 146 000
•• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel. +46762185566 - Daniel
•• Dam pracę - stolarz meblowy, monter mebli. Tel. 785
104 288
•• Panią do sprzątania w domu. Tel. 733 88 40 29
•• Przyjmę do pracy w sklepie spożywczym. Tel 91 415
03 31
•• Poszukuję osoby do sprzątania na okres 2 miesięcy w
miejscowości Żurawki koło Gryfina. Tel. 607 842 471
•• Poszukuję Pani do sprzątania domu. Tel. 517 60 10 22
•• Praca w Szwecji/ okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców. Wszelkie informacje pod nr tel. +46
762 185 566
•• Zatrudnię kierowcę kat. C+E w okolicach Berlina,.
Zakwaterowanie, stawki niemieckie, dowolny system pracy. Tel. 533 284 260
•• Szukam pań do sprzątania mieszkań, mogą być ze
wschodu. Te. 91 415 22 22
•• Poszukuję pani do sprzątania. Tel. 91 415 22 22
•• Firma AMBERCARE24 poszukuje opiekunki do
Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny.

www.7dnigryfina.pl

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 – DZIER Ż AWA /SPR ZEDA 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 – KUPNO
•• Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych zbiorów. Tel. 665 023 603 Odbiór własnym transportem
•• Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22 22
•• Przyjmę ziemię na działkę budowlaną. Tel. 91 415 22
22
•• Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę w ilościach
samochodowych, zapewniam swój transport oraz
100% przedpłaty. Tel. 501 459 374
RÓŻNE
•• Walizkową maszynę do szycia oddam gratis. Tel.
661 274 335
•• Posiadam chodziki i wózki dla niepełnosprawnych,
wypożyczę za darmo dla potrzebujących. Tel. 781
415 222
•• Oddam: meblościankę /6 elementów/-”Turkus” dł:
380 wys. 190. Tel. 507 24 13 11
•• Biurko z szufladami i półką na klawiaturę. Tel. 507 24
13 11
•• Przyjmę za darmo meble do dużego pokoju oraz
dwuosobowy, rozkładany tapczan z wysuwaną
skrzynią. Tel. 66 57 299 26
•• Oddam łóżko z materacem 200 x 180 cm, obicie z materiału. Tel. 601 086 479
•• Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bardzo dobry stanie. Tel. 663 507 887
SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam boks wędkarski na przystani koło Lidla. Tel.
600 986 425
•• Sprzedam boks wędkarski koło Laguny, po remoncie,
stanowisko na łódź. Tel. 600 986 405
•• Sprzedam nie używaną, segmentową bramę garażową Wiśniowski Uni Therm. Kolor brązowy. Wymiary:
2500x2125 cm. Tel. 507 24 13 11
•• Pilne. Sprzedam kocioł grzewczy typu Duraterm do
centralnego ogrzewania 7 KW. Używany w bdb stanie. Cena 1000zł. Do negocjacji. Tel. 697 292 060
•• 1. Sprzedam silnik Suzuki DT 30 C, cena 6.500 zł. 2.
Rozdzielacze hydrauliczne do sterowania -15 szt.
Cena po 200 zł./szt. 3. Siłowniki pneumatyczne. Cena
50 zł. Jeden hydrauliczny dwustronny. Cena 150 zł. 4.
Sprzęgło motorowe na wał 35mm. Cena 1. 500 zł. 5.
Śruby do łodzi motorowej - różne - Pi 45 l i P-25x35,
Pi 35-20x35, Pi 30-20x35, Pi 35- 25x30.Cena od 50 zł.
do 200 zł. 6. Manetki, panele, rolery. Tel. 91 414 52 38,
603 795 459, 609 536 459, e-mail waw2006@op.pl zdj.
www.schiwa.gadno.eu
•• 1. Sprzedam kręgielnię 2 torową Spielmanna, 23 m.
długa, 8 kul,rok prod.86-92, zdemontowana. Cena
10.000zł. 2. Sprzedam krzesła tapicerowane w dobrym stanie 50 szt.x 40 zł. 3. Kije do do golfa -USA,
7 szt. Cena 100 zł. 4. Silnik Suzuki DT 30 C-1997 rok,
zbiornik paliwa,22,1 KW. Cena 6. 500 zł. 5.Akcesoria
do łodzi; śruby, cylindry, panele, przeguby, manetki,
roler, panel z zegarami, sprzęgło szwedzkie na wał.
Cena do uzgodnienia. 6. Sprzedam frytkownice
Clatronic 2000W, 3 l. schładzarka do wina, pochłaniacz Miele, zlewozmywak 2 - komorowy ze stali
nierdzewnej z półką. 7. Sprzedam kuchnia Miele, kuchenka mikr. Samsung Cena 2. 600 zł. Tel. 91 414 52
38, 603 795 459, 609 536 459, email waw2006@op.pl,
zdj. na www.schiwa.gadno.eu
•• Linia gastronomiczna ze stali nierdzewnej składająca
się: I. kuchnia MIELE z płytą ceramiczną wbudowaną
w blat ze stali nierdzewnej 190x60, który pokrywa
stolik ze stali nierdzewnej(z półką dolną) , II. pochłaniacz MIELE DA130(2 filtry); III. zlewozmywak dwukomorowy 120x60 ze stali nierdzewnej; V. schładzarka
do wina 50x50x70, z mocowaniem ze stali nierdzewnej; VI. Frytkownica Clatronic 2000 W, 30 x 15 x15,3
l; VII. Kuchenka mikrofalowa Samsung 2950 W, z
półką ze stali nierdzewnej. Cena 2.600 zł - całość lub
osobno. Tel. 91 414 52 38, 603 795 459, 609 536 459,
mail-waw2006@op.pl, zdj. na www.shiwa.gadno.eu
•• Sprzedam rusztowanie budowlane, cena 2000 zł. Tel.
537 747 314
•• Sprzedam Krajzegę w dobrym stanie, moc silnika
4KW, stół aluminiowy. Tel. 91 416 26 41
•• Sprzedam: prostownik spawalniczy Bester SPB 315.
Tel. 507 24 13 11
•• Pralkę automatyczną Whirlpool. Tel. 507 24 13 11
•• Sprzedam wózek dziecięcy; rower 28 Fiszera; spawarkę 400A; akwalung; fotel do rehabilitacji; przewód
spawalniczy. Tel. 696 818 153
•• Sprzedam komplet mebli do przedpokoju – szafa
płytka i głęboka + szafa na buty + komoda lustro i
wieszak. Cena do uzgodnienia. Tel. 607 185 108
•• Sprzedam plastikowe formy do polbruku (różne), stół
wibracyjny i betoniarkę do produkcji. Tel. 697 44 11
51
•• Sprzedam ryby kolorowe do oczek wodnych, stawów.
Większa ilość z basenem. Tel. 608 55 66 46

•• Sprzedam boks wędkarski piętrowy, 80 m2, dostęp
do wody. Tel. 60 99 31 425, 785 440 711
•• Sprzedam samowar, szybkowar, kolumny, radio z magnetofonem, komplety do kawy i obiadowy, adapter
bambino, dużo wazonów. Tel. 607 127 726
•• Sprzedam białą szafę trzydrzwiową z dużym wbudowanym lustrem rozm. 245x204 cm oraz kompletne łoże małżeńskie białe rozm. 235x205 cm. Cena
do uzgodnienia. Odbiór we własnym zakresie w
Gryfinie. Tel. 91 416 23 22
•• Sprzedam rower dziecięcy 5-8 lat, Trek MT60, aluminiowa rama, terenowe opony 20, osprzęt shimano,
regulowana wysokość i kąt kierownicy, amortyzatory. Cena 350 zł. Tel. 604 088 805
•• Sprzedam za złotówkę używany, sprawny tapczan w
kolorze łagodnej zieleni z drobnymi wzorkami. Tel.
608 254 778
•• Sprzedam silnik elektryczny 11KW 2,930 obrotów. Tel.
603 421 366
•• Sprzedam łódź kabinową z silnikiem 115 KM. Tel. 600
986 425
•• Sprzedam praski hydrauliczne do prasowania kabli
elektrycznych PH4 i PH6 razem z osprzętem. Cena
do uzgodnienia. Tel. +48 507241311
•• Sprzedam tanio akordeon 80 basów. Tel. 692 120 030
•• Sprzedam wannę akrylową, nowa, nieużywana, z
otworami w wannie, rozm. 140x70 cm. Tel. 723 865
548
•• Tanio sprzedam łóżko sypialne+materac rozm.
160x200 cm; 2 szafki nocne; szafę 3drzwiową z 2
lustrami, kolor olcha; słupek do łazienki 30x35x160
biały wysoki połysk; tapczan+2 fotele; ławostół; lodówkę, zamrażarkę; zmywarkę. Odbiór własny. Tel.
502 263 521
•• Sprzedam 2 toy-toye na przystani wędkarskiej w
Gryfinie ul. Łużycka 46/B. Tel. 505 719 178
•• Sprzedam maszynę do szycia Singer Model 4210.
Stan bardzo dobry. Cena 150zł. Tel. 790 444 13 01 po
godz. 16
•• Sprzedam router internetowy TP Link. Tel. 696 068
527
•• Sprzedam łódkę kabinową z silnikiem zaburtowym
Suzuki 70 KM. Gryfino. Tel. 509 023 772
•• WYPOCZYNEK typu KLER SPRZEDAM - sofa (nierozkładana), 2 fotele (szerokie), kremowa skóra, używany, stan bardzo dobry, cena 1500 zł. Tel. 500 075 664
•• Sprzedam rower górski w bardzo dobrym stanie (zakupiony rok temu), damsko-męski (kolor niebieski).
Cena 300 zł. Tel. 608 252 945
•• Oddam dwa fotele, stół rozkładany, okap kuchenny.
ul. Krasińskiego 19-2. Tel. 786 268 818
•• Sprzedam kosiarki, pompy, odkurzacze do liści. Stan
b. dobry, moc kosiarek od 1000 W do 1600 W. Ceny
już od 100 zł. Wiadomość Gryfino tel. 60 25 777 56
•• Sprzedam piec wszystkopalny z zasobnikiem, moc 20
kW, stan bdb, mało używany. Cena do uzgodnienia.
Tel. 693 99 17 41
•• Sprzedam butle CO2, różne wielkości i pojemności.
Cena do uzgodnienia. Tel. 693 99 17 41

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

DYŻURY APTEK
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.

Apteka 		ul. 11 Listopada 66-68
Apteka Muszkieter 		ul. 9 Maja 14
Apteka Gryfińska 		ul. Piastów 8
Apteka Dr.Max 		ul. B. Chrobrego 30
Apteka Cefarm 		ul. Grunwaldzka 6
Apteka Centrum Zdrowia ul. Niepodległości 28
Apteka Gemini 		ul. 1 Maja 15g

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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Dostali także nasi
Zabytkowe kościoły, cerkwie, pałace, zamki czy średniowieczne mury obronne. To tylko część obiektów, które przejdą prace remontowe
lub zabezpieczające dzięki wsparciu Pomorza Zachodniego. Zarząd Województwa zatwierdził listę 70 projektów. Łączna kwota pomocy
to 1,8 mln zł.
zobowiązaniowego.
Pomorze Zachodnie wspiera prace przy zabytkach od
2007 roku. Od tego czasu na
ten cel powędrowało ponad
12 mln zł z budżetu woje-

wództwa. To łącznie ponad
pół tysiąca umów na przeprowadzenie prac lub przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
dost.

Lista wspartych projektów z naszego powiatu:

Jednym z zabytków, który przejdzie w tym roku prac jest Pałac w Karsznie.

- Sytuacja w związku z
pandemią koronawirusa jest
trudniejsza, niż kilka miesięcy temu, ale utrzymujemy
finansowanie prac przy zabytkach na zaplanowanym
poziomie. Nie możemy zapominać o sferze, która określa
naszą
zachodniopomorską
tożsamość. Zabytki są ważnym
elementem historii tych ziem,
składową atrakcyjności turystycznej regionu i obiektami,

z którymi jesteśmy związani
emocjonalnie – zaznacza marszałek województwa Olgierd
Geblewicz. W tym roku lista
zabytków, które przejdą prace
liczy 70 pozycji. To więcej niż
w zeszłym roku (67). Również
łączna kwota wsparcia, 1,8
mln zł jest o 200 tys. zł wyższa
niż zeszłoroczna.
Ze

Kto korzysta?
wsparcia wojewódz-

twa korzystają m.in. gminy,
parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby
rzemieślnicze, gospodarstwa
rolne, spółki oraz osoby prywatne. Do udziału w konkursie uprawniony był każdy
podmiot posiadający tytuł
prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

Gądno (Moryń) Zabezpieczenie ścian zewnętrznych ruin pałacu w Gądnie – 40000 zł
Góralice (Trzcińsko-Zdrój) Kościół rzymskokatolicki pw. św.
Stanisława z XIII wieku. Odtworzenie pierwotnego pokrycia
wieży kościoła – 30000 zł
Kołbacz (Stare Czarnowo) Wykonanie dokumentacji projektowej remontu baszty więziennej w Kołbaczu – 12000 zł
Krzymów (Chojna) Kościół pw. św. Józefa z II poł. XIII w.,
prace ratunkowe i konstrukcyjne wieży - 30000
Mieszkowice Renowacja XIII-XIV wiecznych murów obronnych w Mieszkowicach - 45000 zł
Narost (Chojna) Kościół filialny pw. MB Królowej Polski z XII
wieku, prace ratunkowe i konstrukcyjne wewnątrz wieży - etap
II,(kontrola PINB w Gryfinie) – 20000 zł
Stoki (Chojna) Wykonanie dokumentacji budowlanej prac
konserwatorskich przy zabytku - kościół rzymskokatolicki filialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP – 15000 zł
Stołeczna (Trzcińsko-Zdrój) Zabytkowy kościół z XII/XIV
w. Dokończenie naprawy konstrukcji fundamentów i murów
obwodowych fundamentowych - etap II z remontem elewacji –
15000 zł

OGŁOSZENIE

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

