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Kąpielisko
w Steklnie
od 27 czerwca

Na Górnym Tarasie
śmierdzi

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie wśród innych uchwał podjęto też decyzję w sprawie kąpielisk
na terenie gminy.

Po wczorajszym wyłączeniu
wody na kilka godzin przypuszczalne zatrzymały się ścieki w
kanalizacji. Spowodowało to,
że problemem jest poruszanie
się kilkoma ulicami osiedla,
przede wszystkim: Krasińskiego, Iwaszkiewicza i 11 Listopada
bez masek gazowych. Smród z
kanalizacji podwyższa wysoka
temperatura. Wskazane by było,
aby PUK po usunięciu tej awarii skierował na osiedle WUKO
w celu udrożnienia kanalizacji ściekowej i zlikwidowanie

Mocą uchwały w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2020 będzie tylko
kąpielisko śródlądowe w Steklnie, o linii brzegowej 80 m.

Wystarczył jeden dzień niedoboru wody na osiedlu Górny Taras w Gryfinie, a już
mieszkańcy to odczuli – nosami.

Jego organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, a sezon
kąpielowy 2020 będzie trwać od
27 czerwca do dnia 30 sierpnia.
A. Szczepaniak

A co na to Chesterton...

Humor dobry na wszystko,
także na wybory
14 czerwca 1936 roku w
Beaconsfield
(hrabstwo
Buckinghamshire), w wieku 62 lat zmarł Gilbert
Keith Chesterton. Powieściopisarz, nowelista, poeta, dramaturg, eseista i
publicysta, jeden z największych pisarzy anglojęzycznych XX wieku, konwertyta na katolicyzm. Był
wrogiem
przymusowej
edukacji; statolatrii („jedyną zbrodnią rządu jest to,
że rządzi”); socjalizmu, komunizmu, feminizmu i wielu innych wywrotowych ideologii. Angielskim patriotą, ale
nie imperialistą. Był też wielkim przyjacielem Polski (którą
odwiedził w 1927 - . Prawdziwi wrogowie Anglii byli zawsze wrogami Polski”- mówił. Twierdził nawet, że wrogość
do Polski jest probierzem nikczemności danego osobnika.
Pod wpływem katolickiej nauki społecznej stworzył wraz z
Hilairem Bellockiem teorię tzw. dystrybucjonizmu, odrzucającą zarówno kapitalizm, jak i socjalizm, głoszącą potrzebę budowy społeczeństwa opartego na upowszechnieniu
drobnej własności. Jego celne powiedzenia to dzisiaj nieoceniona klasyka humoru i mądrości podpartego żelazną
logiką. Będziemy je systematycznie prezentować dla zdrowia ciała i ducha. Dzisiaj akapit o Polsce w przededniu ważnej dla Polaków decyzji, czyli głosowania prezydenckiego.
Zawsze byłem stronnikiem
polskiej idei, nawet wtedy,
gdy moje sympatie opierały się wyłącznie na instynkcie (…) Moja instynktowna
sympatia do Polski zrodziła
się pod wpływem ciągłych
oskarżeń miotanych przeciwko niej; i – rzec mogę – wyrobiłem sobie sąd o Polsce na
podstawie jej nieprzyjaciół.
Doszedłem mianowicie do
niezawodnego wniosku, że
nieprzyjaciele Polski są prawie zawsze nieprzyjaciółmi

wielkoduszności i męstwa.
Ilekroć zdarzało mi się spotkać osobnika o niewolniczej
duszy, uprawiającego lichwę
i kult terroru, grzęznącego
przy tym w bagnie materialistycznej polityki, tylekroć
odkrywałem w tym osobniku, obok powyższych właściwości, namiętną nienawiść
do Polski. Nauczyłem się oceniać ją na podstawie tych nienawistnych sądów – i metoda
okazała się niezawodną.
sm

smrodu, który unosząc się wnika nawet do mieszkań. Miejmy
nadzieję, że tym razem, na reakcję na zaistniałą sytuację nie
będzie potrzeba czekać aż roku.
PUK odpowiada
Sprawdzono również stan
sieci kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Krasińskiego oraz
Iwaszkiewicza i stwierdzono
niedrożność sieci. W chwili
obecnej pracownicy Spółki prowadzą prace związane z udrożnieniem i oczyszczeniem sieci

kanalizacji sanitarnej w tym
rejonie. Jednocześnie informujemy, że możliwe było odczuwanie nieprzyjemnego zapachu
na terenie miasta, w związku z
okresowym wywożeniem osadu
komunalnego wytwarzanego w
procesie oczyszczania ścieków
na Oczyszczalni w Gryfinie. Za
czasowo niemiłe odczucia zapachowe przepraszamy. Z poważaniem Zbigniew Miklewicz.
A. Szczepaniak

Ile kosztowała wymiana części
drogi z DK31 do Jaegera?

Odpowiedź otrzymaliśmy po zamknięciu poprzedniego wydania naszej gazety.
Prowadzone w ostatnim czasie prace związane
z wymianą nawierzchni bitumicznej na drodze
krajowej nr 31 w obrębie skrzyżowania z ul. Myśliwską, realizowane były przez firmę Musing (bez
kosztowo dla Gminy Gryfino) w ramach udzielonej gwarancji należytego wykonania robót realizowanych w 2016 r. Z uwagi na to, iż ten element
- skrzyżowanie - znajduje się w pasie drogi kra-

jowej, wszelkie ustalenia z wykonawcą prowadzi
zarządca, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych.
z poważaniem Tomasz Miler, zastępca
burmistrza Gryfina
od red. Wg. inżyniera z GDDKiA wadę miała
również podbudowa

Przybyły trzy osoby
na terenie powiatu
W okresie ostatniego tygodnia na terenie powiatu gryfińskiego ujawniono trzy kolejne

przypadki zarażenia korona
wirusem COVID - 19. Są to:
kobieta i mężczyzna w średnim

Znika stara wiata wejściowa od
ulicy Kolejowej na teren stacji
PKP w Gryfinie

wieku oraz starszy mężczyzna.
A. Szczepaniak

Planowe
wyłączenia
19 czerwca w godz. 9:00 – 15:00
Gryfino ul. Iwaszkiewicza 56, 58,
60.
22 czerwca w godz. 9:00 – 16:00
Gryfino ul. Mieszka I nr 16, 18,
20.
24 czerwca w godz. 9:00 – 15:00
Gryfino ul. Pogodna 32k, dz. nr
463/11, 463/12, 464/1, 464/2.

Jeśli byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia...

Zadzwoń lub napisz!

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
nr do interwencji 502 552 908

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, nie odpowiada za treść ogłoszeń, listów oraz zastrzega sobie prawo do adiustacji i zmiany tytułów. Listy anonimowe nie są rozpatrywane, dane nadawcy można zastrzec do wiadomości redakcji

ADRES REDAKCJI: ul. Asnyka 31 , 74-101 Gryfino
TEL. 91 404 50 14, fax 91 404 10 14

E-MAIL: rkwapisz.7dnigryfina@gmail.com, WWW: www.7dnigryfina.az.pl
WYDAWNICTWO: DJ Media sp. z o.o.

Nowe 7 Dni Gryfina

REDAKTOR NACZELNY: Ryszard Kwapisz
DYREKTOR WYDAWNICZY: Piotr Słomski
ZESPÓŁ: Monika Dudkiewicz, Tamara Szymańska,
Andrzej Szczepaniak Anna Pietras, Dariusz Jachno,
SKŁAD: Jarek Dąbrowski

kontakt.7dnigryfina@gmail.com

3

19-25.06.2020 r.

Emeryci proszą o bank!
Pani Anna, emerytka z Górnego Tarasu przyszła we wtorek do naszej redakcji wyraźnie zakłopotana. W imieniu swoim i swoich rówieśników prosiła o pomoc w... odtworzeniu banku.
To nie pierwszy docierający
do
nas
głos
starszych
mieszkańców Górnego Tarasu
narzekających na koniecznośc
chodzenia aż na dół. Po to,
by nawet kilka godzin stać w
długiej kolejce przed tamtejszym oddziałem PKO Bank
Państwowy. A stało się tak, gdy
kilka tygodni temu zamknięta
została agencja PKO BP na
Prostokącie (ul.11 Listopada
16/H).
- Ja właśnie wybieram się na
dół i już się boję co mnie dzisiaj
czeka. Nie tylko mam problem z samodzielnym dojściem
do banku i urzędu miasta. Ale
przecież tam będzie nie wiadomo jaka kolejka. Czy ja tak
długo wytrzymam na słońcu?
- pani Ania niemal miała łzy
w oczach. Ale była tak zdesperowana, że bez problemu
zgodziła się pozować do zdjęcia,
co
dobitnie
dokumentuje
problem wielu takich jak ona,
starszych wiekiem mieszkańców
Górnego Tarasu.
Zaskakujący problem
Zdawać by się mogło
(zwłaszcza
młodym),
że
w Gryfinie banków mamy
dostatek. Prośby mieszkańców

banku można znaleźć na naszej
stronie internetowej https://
w w w. p ko bp. p l / g r up a - p ko banku-polskiego/kariera/zostanagentem/.
Ale czy pomoże?
Spytaliśmy więc, czy bank
dopuszcza możliwość partycypowania w kosztach utworzenia
lub prowadzenia agencji w na
Górnym Tarasie. Bo wiemy, że
właśnie wysokie koszty prowadzenia agencji spowodowały
rezygnację pani, która wcześniej
ją w Prostokącie prowadziła.

by otworzyć kolejny oddział
czy punkt bankowy wydają się
więc jakby były z innej bajki.
A jednak, w Gryfinie to problem. Wynika on zarówno ze
starzenia się społeczeństwa, jak
szczególnego układu przestrzennego w naszym mieście.
Różnica kilkudziesięciu metrów
w pionie między starą i nową
częścią miasta powoduje dodatkowe problemy w poruszaniu się
pomiędzy osiedlami. I nawet w
dokonywaniu opłat przez osoby
starsze, które nie posługują się
bankowością internetową. Na
dodatek, robiąc opłaty akurat w

swoim banku, nie ponoszą dodatkowych kosztów. A dla emerytów to ważne. Do tego doszły
utrudnienia wynikające z pandemii.
Odtworzą agencję?
Spytaliśmy o to Marcina
Mendykę, dyrektora oddziału
PKO BP w Gryfinie, czy są plany
odtworzenia agencji na Górnym
Tarasie? Jednak w instytucji
takiej jak bank konieczne jest
zwrócenie się z pytaniem do
rzecznika. Zaś Aleksandra Gieros – Brzezińska w rozmowie
telefonicznej powiedziała, że

także oni teraz pracują zdalnie.
Dlatego poprosiła by wysłać
pytanie na adres mailowy Departamentu Komunikacji Korporacyjnej. Zrobiliśmy to już w
dniu wizyty pani Anny, czyli we
wtorek, 16 czerwca.
Bank widzi szansę
Następnego dnia otrzymaliśmy
odpowiedź. Brzmiała ona: PKO
Bank Polski nie wyklucza uruchomienia agencji w tej lokalizacji. Przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem agencji
zapraszamy do współpracy - informacje o systemie agencyjnym

Rzecznik wyjaśnia tak
Uruchomienie
placówki
agencyjnej naszego Banku przebiega w kilku etapach. Pracownicy banku przeprowadzają
rozmowę z kandydatem oceniają kompetencje w zakresie
zarządzania placówką agencyjną
oraz oceniają proponowaną
lokalizację do prowadzenia
działalności. Kandydat na Agenta składa dokumenty niezbędne
do uruchomienia agencji PKO
Banku Polskiego, po czym
wspólnie z bankiem ustala tryb i
warunki współpracy.
R. Kwapisz

Egzamin ósmoklasisty 2020
Egzamin ósmoklasisty 2020 rozpoczął się we wtorek, 15 czerwca testem z języka polskiego. Środa była dniem matematyki, a czwartek
języka obcego. Są to języki angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. - Uczeń mógł wybrać tylko ten język,
którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych - pisze Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Egzamin w dobie pandemii
był wyjątkowo trudny dla młodzieży przyznaje Beata Wójcik
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Małych Zesłańców Sybiru
w Radziszewie. Ale w tej szkole
wszyscy uczniowie byli obecni, stawili się na czas zbiórki i
ukończyli egzamin bez żadnych
zakłóceń. Przez trwający trzy
dni egzamin ósmoklasisty, każde działanie podejmowane było
zgodnie z procedurami organizowania i przebiegu E8 oraz
wytycznymi GIS, MZ i MEN –
zapewnia dyrektor Wójcik
Uczniowie komentując swoje wrażenia w sieci twierdzą,
że egzamin z matematyki był
łatwiejszy niż z języka polskiego. Także w ocenie nauczycieli,
egzamin z języka polskiego, nie
był łatwy. Wymagał od uczniów
nie tylko posiadanej wiedzy, ale
www.7dnigryfina.pl

i myślenia logicznego, czytania
ze zrozumieniem poleceń i tak
zwanego polotu.
W tym półroczu - zdalnie
- Kiedy nauczyciele przerobili z uczniami podstawę programową skupili się przede
wszystkim na przedmiotach,
które znajdą się na egzaminie.
Od 1 czerwca zgodnie z nowym
prawem uczestniczyli także w
konsultacjach organizowanych
w szkole. Dzięki temu, że uczyli
się w bardzo małych grupach,
nauczyciele mogli dotrzeć do
każdego z nich - wyjaśnia pani
dyrektor.
Wyniki w połowie wakacji
Na wyniki egzaminu uczniowie poczekać będą musieli do
31 lipca. Choć egzamin ósmoklasisty był obowiązkowy, by
ukończyć szkołę, to nie można

Zdjęcia dzięki uprzejmości Beaty Wójcik.
go nie zdać. Jest tak, ponieważ,
jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, nie ma
określonego przepisami minimalnego wyniku, który trzeba
osiągnąć na egzaminie ósmoklasisty. Jednak im lepszy wynik,
tym większe szanse na dostanie
się do wymarzonej szkoły.
- Uczniowie poznawali róż-

ne zawody i swoje możliwości
podczas m.in. przedmiotu: doradztwo zawodowe. Niestety
zostali przez istniejącą pandemię pozbawieni możliwości korzystania z dni otwartych wielu
szkół – dodaje dyrektor Wójcik
i chwali młodzież uczącą się w
szkole w Radziszewie - To wyjątkowa klasa, z cudownymi

osobowościami, z gotowością
do działania, z uczynnością, z
wysoką kulturą osobistą, z zachowaniem swojej indywidualności, co ich tak bardzo wyróżnia. Życzę im tego, żeby starczyło im sił na realizację swoich
marzeń i planów zawodowych.
Chciałabym, żeby trafiali na takich ludzi, którzy będą ich motywować do osiągania wysokich
celów, którzy będą wzmacniali
ich dobre strony i uzdolnienia.
Wreszcie, życzę im, żeby w ich
życiu edukacja i praca była ich
pasją, realizacją swoich planów i
zadowoleniem.
Do tych życzeń dołącza się
także redakcja 7DG. Wszystkim
ósmoklasistom życzymy spełnienia marzeń
Barbara Gondek
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Wielki huk w Czepinie!
Pędzące może nawet 200 km na godzinę BMW zahaczyło o krawężnik na wysokości posesji pod nr 31, na dachu przejechało kilkadziesiąt metrów i o mało nie
zburzyło domu.
Mieszkańcy Czepina, z którymi rozmawialiśmy w niedzielę po tym głośnym wypadku, bardzo zdziwieni nie byli.
To u nich częste zdarzenia.
Dziwili się tylko podawanej
półgębkiem prędkości beemki – 200? I kręcili głowami, że
dwaj faceci z tego auta przeżyli! A przecież widać było,
że jechali bardzo szybko, gdyż
na skutek uderzenia w dom, z
auta odpadł silnik! Na naszym
zdjęciu inspektor nadzoru budowlanego (kobieta w maseczce), oceniał stan uszkodzonego budynku. A za nią, w głębi
policjanci prowadzili swoje

czynności służbowe.
Znowu o 100 za dużo
Sąsiedzi z naprzeciwka
uszkodzonego domu (była
już specjalistyczna ekipa zabezpieczająca
uszkodzony
dom mieszkalny) opowiadali
o przebiegu wypadku i reakcjach świadków. Młodzieniec
na rowerze mówił, że huk
uderzenia obudził go nagle.
Ale szybko się domyślił co się
stało, bo w tej okolicy taki huk
oznacza – Kolejny szaleniec
jechał o 100 kilometrów na godzinę za szybko!
Mężczyzna koło sześćdzie-

siątki oceniał prędkość jadącego auta na prawie 200 km/h
i twierdził, że na zakręcie kierowca usiłował wyprzedzać
naraz 5 samochodów! Przy tej
prędkości wystarczyło lekkie
zahaczenie o krawężnik z prawej strony drogi. Ukruszony
fragment krawężnika było
zresztą widać z daleka. Za cud
można uznać, ze nie zginął
nikt, ani kierowca, ani mieszkańcy domu, który został bardzo uszkodzony.
Pogotowie też zdziwione
Paulina Targaszewska –
rzecznik Pogotowia Ratunko-

5G? Nie planowali!
W Gryfinie wciąż podnoszony jest temat zagrożenia dla mieszkańców ze strony
nadajnika 5G. Sygnały o budowie masztów w innych miejscowościach też wywołują emocje.

Wprawdzie maszt mający powstać przy Jana Pawła II ostatnio zmalał z 74 do “prawie 60”
metrów, to jednak wciąż straszy
się negatywnymi skutkami jego
funkcjonowania. Nas zainteresował ten temat w kontekście obecnych inwestycji firmy
Orange. Czyżby powstawał swoisty układ hybrydalny – światłowody plus 5G? W Gryfinie
już nawet pojawiły się reklamy
zachwalające smartfony do odbioru 5G, ale znikły.
Co robi Orange?
Zadaliśmy więc rzecznikowi tej firmy następujące pytania. Na terenie gminy Gryfino
prowadzone są na dużą skalę
roboty przy układaniu światłowodu. Jednocześnie dochodzą
sygnały, że mają także być stawiane maszty przekaźnikowe.
Nas zainteresował fakt, że nie
we wszystkich miejscowościach

ułożono światłowód i wygląda
na to, że tam raczej staną stacje
przekaźnikowe. Ilustruje to sytuacja w samym Gryfinie. O ile
stara (dolna część miasta) została okablowana, to nowa - górna
nie. I tam ponoć może stanąć
maszt. Czy taki właśnie układ
hybrydowy jest realizowany
przez firmę Orange?
Modernizacja mobilnej
sieci
Wojciech Jabczyński z Orange
wyjaśnił, że na terenie gminy
Gryfino prowadzone są prace
związane z budową światłowodów - chodzi o realizację
programu POPC. Inwestycja i
przyłączenie klientów powinno
się zakończyć w 2021 roku.
- W przypadku rozwoju sieci
mobilnej prowadzimy jej modernizację. Niemal wszystkie
stacje w powiecie zostały wyposażone w dodatkową warstwę

4G/LTE 800. Aktualnie prowadzimy jeszcze prace na stacji w
okolicy miejscowości Krajnik.
Dzięki tej inwestycji klientom
Orange Polska poprawi się jakość połączeń i zasięg. Obecnie
nie planujemy dostarczać w tym
regionie usług 5G.
Pytamy więc
Ostatnie zdanie odpowiedzi zaskoczyło nas. Zadaliśmy
zatem 13 czerwca dodatkowe
pytanie. Czy to znaczy, że zrezygnowaliście z budowy masztu
5G w Gryfinie? Rzecznik już
następnego dnia - 14 czerwca,
odpowiedział. - W ogóle nie
planowaliśmy go stawiać.

wego ze Szczecina , że nawet
ratownicy byli zdziwieni.
Zespół medyczny pogotowia
przebadał na miejscu dwóch
mężczyzn jadących tym rozbitym autem - jeden miał 28,

drugi 31 lat. Obaj jednak nie
wykazywali objawów wymagających hospitalizacji, czuli się
dobrze i pozostali na miejscu
zdarzenia.
rk

Awaria usunięta
w rocznicę
Około roku temu na ul. 11 Listopada w Gryfinie zauważono, że jedna ze studzienek wodnych uległa
zepsuciu. Wokół jej pokrywy, chodnik przy sklepach
zaczął się zapadać, a wokół tworzyła się kałuża.
Gdy fakt ten został zgłoszony do Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych teren ogrodzono
taśmami. Stopniowo w miejscu
tym wraz z wodą na chodnik
wypływał wymyty przez wodę
piasek. I dalej nic nie robiono.
Po kolejnych miesiącach, gdy
już dawno nie było śladu po
zabezpieczeniu taśmami tego
odcinka chodnika, ponownie
zaczęła tworzyć się tam kałuża.
Znów go ogrodzono i ponownie
minęło kilka miesięcy. Ile wody
wypłynęło tam z sieci, przypuszczalnie nie wie nawet PUK.
Niespodziewanie 16 czerwca
pojawiła się w tym miejscu
ekipa remontowa: pracownicy
i koparka. Zaczęli dokopywać
się do miejsca przecieku. Aby je
zabezpieczyć przed nagłym wy-

strzeleniem fontanny wody, na
ul. Krasińskiego odkręcono zawór w chodnikowej studzience.
Setki, a może i tysiące metrów
sześciennych wody popłynęło jezdnią tej ulicy. Jednocześnie zamknięto dopływ wody
mieszkańcom Górnego Tarasu,
co dotknęło również wszystkie mieszczące się tam zakłady
usługowe. Awarię usuwano
kilkanaście godzin. A wody w
tej części miasta nie było do
późnych godzin nocnych. Czy
awarii tej nie można było usunąć już rok temu, zaraz po jej
zgłoszeniu? Wówczas zakres
robót, straty wodne i co za tym
idzie koszty tej całej operacji na
pewno byłyby dużo niższe.
A. Szczepaniak

R. Kwapisz

Od redakcji. Tak to wygląda
na dzisiaj. Powstają u nas maszty przekaźnikowe, ale nie 5G (na
zdjęciu – w Sobieradzu). Jednak
dotrą do nas wcześniej, czy później...
kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Zabójcza żądza zysku

Policja ściga za gniazda jaskółek
Nasza gazeta pisała już 6 marca br. o procederze niszczenia gniazd przy okazji nielegalnego wybierania piasku ze skarpy przy wjeździe
do Wirówka. Niestety, to ostrzeżenie nie pomogło.
W końcu maja dostaliśmy w tej
sprawie kolejny sygnał od czytelników. Okazał się prawdziwy, co
potwierdza wideo zamieszczone
wtedy na naszej stronie na facebooku. Dlatego 2 czerwca poinformowaliśmy mailowo szczeciński oddział RDOŚ.
W wyniku pobierania piasku
ze skarpy na skraju Wirówka,
przy wjeździe od Wirowa, zniszczone zostały gniazda jaskółek
brzegówek, które sfilmowaliśmy
25 lutego br. przy okazji interwencji z powodu niszczenia
skarpy. Pisaliśmy o tym w gazecie
6 marca, zgłosiliśmy też Straży
Miejskiej, która zrobiła notatkę z
interwencji dla wydziału ochrony środowiska UM w Gryfinie.
To samo miejsce sfilmowaliśmy 30 maja, po wiadomości od
czytelnika, że wybieranie piasku
trwa. Niestety, jaskółek nie było,
bo gniazda w skarpie znikły.
Przekazali sprawę policji
Anna Ołów – Wachowicz właśnie poinformowała naszą redakcję, że podjęto temat. I w związku

prawne, na którym oparte będzie
podejmowanie działania policji,
konsekwencje czy też kara. Tak
też zadziałał RDOŚ, a przekazanie sprawy miało miejsce w
dniu 4 czerwca 2020 r. - czyli bez
zbędnej zwłoki.
Nie prosili o odstępstwo
Prawnie zezwolenia na odstępstwa od tych zakazów usta-

nowionych wydaje Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska.
Jednak RDOŚ w Szczecinie nie
posiada żadnych dokumentów
w tej sprawie, co oznacza, że nie
zwracano się do tut. urzędu z
takim wnioskiem. O wszystkim
tym została powiadomiona Komenda Policji w Gryfinie.
R. Kwapisz

Gdy robiliśmy tu zdjęcie w marcu, kanaliki do norek z gniazdami brzegówek
jeszcze były
ze stwierdzeniem nielegalnego
zniszczenia gniazd, norek oraz
siedlisk brzegówki Riparai riparia na działce w obr. Wirów, gm.
Gryfino - Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Szczecinie zwróciła się do Komendy
Powiatowej Policji w Gryfinie
o podjęcie czynności w ramach
posiadanych kompetencji.
Oznacza to w skrócie, że po
zbadaniu dokumentacji zdjęciowej, opisowej oraz linku na naszą

Na czym opiera się policja?
Przepis art.131 pkt. 14 ustawy o ochronie przyrody stanowi, że kto
bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową,
podlega karze aresztu lub grzywny. Na podstawie przepisów art. 52
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U z 2020 r.
poz.55) oraz paragrafu 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.
2016 r. poz. 2183) brzegówka podlega ścisłej ochronie gatunkowej
i obowiązują wobec niej zakazy m. in.: niszczenia siedlisk lub ostoi,
będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku,
migracji lub żerowania; niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd,
norek oraz innych schronień; umyślnego płoszenia lub niepokojenia
w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscu rozrodu, wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących.

stronę, oraz po przeprowadzonej
kontroli na miejscu wskazanym,
pracownicy RDOŚ stwierdzili
nielegalne zniszczenie gniazd!
Takie działanie jest niezgodne z
prawem i w tym momencie należy je formalnie zgłosić organom
ścigania, podając uzasadnienie

Miały być rybołowy... są sokoły
Nadleśnictwo Chojna (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie)
dołączyła do grona miejsc, które mogą się poszczycić lęgiem sokołów wędrownych w gnieździe zlokalizowanym w lesie na drzewie („nadrzewnych”).

Jest rzadkość w skali kraju!
Platforma została przygotowana
w ramach projektu ochrony rybołowów, jednak dla ptaków nie
ma żadnej różnicy - kto pierwszy ten lepszy. Sukces lęgowy
potwierdzili
przedstawiciele
Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt “Sokół” podczas
przeprowadzonego monitoringu
ornitologicznego. Lęg został wyprowadzony na jednym z gniazd

posadowionych na terenie Nadleśnictwa Chojna w ramach
projektu “Ochrona rybołowów
Pandion haliaetus na wybranych
obszarach SPA Natura 2000 w
Polsce”
współfinansowanego
przez Lasy Państwowe. Jak widać
ptakom jest obojętne dla kogo
była przygotowana platforma.
dost.
Fot. S. Sielicki, Stowarzyszenie na
Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”

Nadleśnictwo Chojna - sokoły zamiast
rybołowów

Rozkopane centrum – będzie gorzej
Trwają prace przy remoncie, a raczej przebudowie ul. Sprzymierzonych w Gryfinie. Na placu budowy każdego dnia widać mnóstwo pracowników i maszyn. Z każdym dniem również widać efekty tego działania.
Pracownicy starostwa, jak i
pasażerowie PKP i PKS już nie
mogą doczekać się końca tych
robót. W porównaniu z remontem peronu na stacji PKP, to
tempo jest wręcz wyśmienite.
Kolejną fazą remontu – przebudowy ulic w centrum Gryfina,
będzie przebudowa ul. 1 Maja.
Tym razem będzie to powodowało utrudnienia z dojazdem do
budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz Szpitala Powiatowego.
Miejmy nadzieję, że wykonawwww.7dnigryfina.pl

ca tych zadań da sobie radę z
odpowiednim przygotowaniem
organizacji ruchu. Najgorsze
utrudnienia powstaną w trakcie remontu skrzyżowania ul.: 1
Maja z ul. Bolesława Chrobrego.
Nie tylko ograniczy to ruch w
samym centrum, ale też ogromne trudności będą miały firmy
realizujące tę inwestycję. Przez
skrzyżowanie to wiedzie wiele
sieci: energetyczna, wodna, kanalizacja, telekomunikacja, ale
też sieci stare, nawet przedwo-

jenne, nie uwzględnione w podkładach geodezyjnych, w tym
wojskowe – łączności, kiedyś
tajne łącza z Jednostką Wojskową w Czarnówku. Mieszkańcy
Gryfina, przede wszystkim kierowcy, jak zawsze bardzo narzekają na te wszystkie rozkopy i na
utrudnienia w jeździe. Nie myślą wszak o tym, że po zakończeniu tych robót komunikacja
w Gryfinie ulegnie kolejnej poprawie.
A. Szczepaniak
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Z Życia Kościoła
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał
pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział:
Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu.								
Łk 2, 41-51

Wspomnienie
Niepokalanego
Serca Maryi

W sobotę kościół katolicki wspomina Niepokalane Serce Maryi, matki Jezusa Chrystusa. Jako pierwszy o
sercu Maryi wspomina św. Łukasz.
Kult ten w historii natrafimy w XII
wieku. *O Sercu Maryi wspominają:
św. Azelm (+ 1109), jego uczeń Eudmer (+ 1124), Hugo od św. Wiktora
(+ 1141), św. Bernard (+ 1153), św.
Herman Józef (+ 1236), św. Bonawentura (+ 1274), św. Albert Wielki
(+ 1280), Tauler (+ 1361), bł. Jakub z
Voragine (+ 1298), św. Mechtylda (+
1299), św. Gertruda Wielka (+ 1303),
św. Brygida Szwedzka (+ 1373) i inni.
Kult Serca Maryjnego rozpowszechnił święty Jan Eudes, który
nazywał go Najświętszym Sercem
Maryi lub Najsłodszym (co łączyło
się z Sercem Jezusa Chrystusa). Dzięki Eudesowi powstało wiele obrazów,
które ukazują serce Jezusa i Maryi
na jednym obrazie. Historia pamięta
jednak, że najmocniej w krzewieniu
kultu Maryi działał ksiądz Geretes.
W 1836 roku założył on bractwo
Matki Bożej Zwycięskiej. Ta instytucja miała pomagać grzesznikom w
powrocie na drogę Bożą właśnie poprzez modlitwy do Serce Maryi.

[...]
Serce Maryi, zjednoczone z Sercem
Jezusa, módl się za nami.
Serce Maryi, świątynio Trójcy Przenaj
świętszej,
Serce Maryi, domie Słowa,
Serce Maryi, przepełnione łaską,
Serce Maryi, błogosławione pośród
serc wszystkich,
Serce Maryi, ciche i łagodne,
Serce Maryi, głębino pokory,
Serce Maryi, ofiaro miłości,
Serce Maryi, przybite do krzyża,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, ucieczko grzeszników,
Serce Maryi, nadziejo umierających,
Serce Maryi, stolico miłosierdzia
[...]
Fragment modlitwy „Litania do
Niepokalanego Serca Maryi”
Nabożeństwo wspominkowe Niepokalanego Serca Maryi stało się popularne w XIX wieku. Początek temu
dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu przez papieża Piusa
IX w 1854 roku, a dodatkowo przyczyniło się do tego objawienie Matki
Bożej w Lourdes z 1858 roku. Jednak największy wpływ na kult Serca
Maryi miały Objawienia Fatimskie.
Gdy Łucja, Franciszek i Hiacynta
zobaczyły Maryję, przestraszyły się,
a ona im rzekła: Nie bójcie się, przychodzę z nieba. Czy jesteście gotowe
na wszelkie cierpienia i pokuty, aby
sprawiedliwości Bożej zadośćuczynić
za grzechy, jakie Jego Majestat obrażają? Jesteście gotowe nieść pociechę
memu Niepokalanemu Sercu?. W
czerwcu Łucja usłyszała od Maryi
Moje Serce Niepokalane chciałoby
Panu Bogu składać dusze odkupione,
jako kwiaty przed Jego tronem. Maryja poleciła dzieciom odmawianie
różańca: Gdy będziecie odmawiać
różaniec, to na końcu dodajcie: - O
Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj
nas od ognia piekielnego, wprowadź
wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza
te, które wyróżniały się szczególnym
nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi.

W grudniu 1942 roku Pius XII dokonał aktu ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi. **Zaraz po
wojnie Episkopat Polski wyprosił w
Watykanie przywilej odprawiania w
każdą pierwszą sobotę miesiąca (za
wyjątkiem sobót, w które przypadają
inne wspomnienia) Mszy świętej o
Niepokalanym Sercu Maryi. Dodatkowo prymas Polski, kardynał August
Hlond, 8 września 1946 roku dokonał
na Jasnej Górze aktu poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu
Maryi.
Kult Niepokalanego Serca odnosi
się do Maryi Dziewicy i jej Serca, które jest pełne miłości do Boga, Jezusa
Chrystusa, a także do każdego z nas.
Maryja jest dla nas przykładem pięknej miłości.

O! Serce Maryi, Matki Boga i Matki
naszej, Serce najmiłościwsze, przedmiocie upodobania Trójcy Przenajświętszej i godne wszelkiego uszanowania i miłości Aniołów i ludzi; Serce
najpodobniejsze Sercu Jezusowemu,
którego jesteś najdoskonalszym obrazem; Serce pełne dobroci, i wielce
litujące się nad naszymi nędzami!
racz roztopić lodowatość serc naszych
i spraw, żeby się zupełnie zwróciły do
Boskiego Zbawiciela. Wlej w nie miłość cnót Twoich, zapal je tym ogniem
błogosławionym, którym ustawicznie
pałasz. Zamknij w Sobie Kościół święty i strzeż go, bądź zawsze jego słodką
ucieczką, i jego niezdobytą twierdzą,
przeciw wszelkim najazdom nieprzyjaciół jego. Bądź naszą drogą, którą
byśmy doszli do Jezusa i kanałem,
przez który byśmy odbierali wszystkie
łaski potrzebne do zbawienia naszego. Bądź naszym wspomożeniem w
potrzebach, naszą pociechą w przykrościach, naszym posiłkiem w pokusach, naszą ucieczką w prześladowaniach, naszą pomocą we wszystkich
niebezpieczeństwach, a szczególniej
w ostatnich potyczkach życia naszego, gdy śmierć nastąpi, kiedy wszystko piekło sprzysięgnie się przeciwko
nam, żeby dusze nasze, jako zdobycz
swoją pochłonęło, w owym okropnym
i strasznym momencie, od którego
wieczność nasza zawisła. A wtenczas
o Panno najlitościwsza uczyń to dla
nas, żebyśmy doznali słodyczy Serca
Twego Macierzyńskiego; a dzielność
Twojej powagi u Syna Twego Jezusa
niech nam otworzy źródło miłosierdzia i bezpieczną ucieczkę, abyśmy
mogli dostać się do nieba i tam Go z
Tobą błogosławić, po wszystkie wieki.
Amen.
Modlitwa do Niepokalanego Serca
Maryi
Redakcja

Źródła:
*https://brewiarz.pl/czytelnia/nsnmp.php3
**https://www.karmel.pl/wspomnienie-niepokalanego-serca-maryi/
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W sobotę sparing przed PP

Energetyk ma zespół na IV ligę?
Energetyk w sobotę w pierwszym po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem sparingu podejmuje Tanowią Tanowo. Mecz
rozpocznie się o godzinie 18. A już w kolejną sobotę nasza drużyna w szóstej rundzie Pucharu Polski ZZPN podejmować będzie Iskierkę
Śmerdnica.
było bardzo ograniczone. Okazuje się, że nie jest to problem
dla Łapińskiego.
- Jesteśmy amatorami, mamy
bawić się piłką i... szanować
swój czas. Jeżeli w weekend wyjeżdżamy z Gryfina na pół dnia,
to nie po to żeby przesiedzieć
na ławce 90 minut i nie kopnąć
piłki. Staram się, aby każdy kto
wsiądzie do busa zaliczył występ. A gdyby na mecz pojechaOGŁOSZENIE

ło nas 18 byłoby to niemożliwe.
Dlatego nie robię problemu z
mniejszej frekwencji w meczach
wyjazdowych – dodał Łapiński.
Przypomnijmy, że 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 Pol-

ski 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.
DJ

Gryfino, 19 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
o ponownym, drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Gryfino wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Kibice w całej Polsce stęsknili się za takim widokiem. W sobotę o godzinie 18
Energetyk zmierzy się z Tanowią i takich radosnych obrazków nie powinno
zabraknąć. Foto: Dariusz Jachno
ZZPN wstępnie zaplanował
start klasy okręgowej w pierwszy weekend sierpnia. - Do tego
czasu będziemy w pełni gotowi
do rywalizacji o IV ligę. Uważam, że pod względem piłkarskim Energetyk już w tej chwili
ma zespół, który poradziłby
sobie w tej klasie rozgrywkowej.
Inna sprawa to kwestie organizacyjne. Jeżeli chodzi o finanse
to gryfiński klub w tej chwili
raczej nie stać na występy w IV
lidze – uważa Marcin Łapiński,
grający trener Energetyka.
Przypomnijmy, że w ubiegłym
sezonie Energetyk zajął w klasie
okręgowej drugie miejsce. Do
pierwszych po rundzie jesiennych Białych Sądów gryfinianom zabrakło dwóch punktów.
- Choć sezon nie zakończył się
naszym awansem pozytywnie
oceniam jego przebieg. Nie
zabrakło kilku wpadek jak porażka 0:6 z Morzyckiem czy 0:4
z Unią Dolice, ale generalnie to
była dobra runda w naszym wykonaniu. Biali mieli szczęście, że
rozgrywki nie zostały ukończone. Uważam, że po rozegraniu
30 spotkań to my bylibyśmy na
czele tabeli – uważa Łapiński.
41-letni piłkarz po wielu lawww.7dnigryfina.pl

tach gry w Niemczech na dobre zrezygnował z występów u
naszych zachodnich sąsiadów.
- Postawiłem na Energetyk. Gra
na dwóch frontach oczywiście
nie wchodzi w rachubę. Choć
lata lecą nie czuje się sportowo
wypalony. Sam jestem ciekawy
jak mój organizm zareaguje po
tak długiej przerwie. Nie graliśmy w piłkę ponad pół roku.
Nigdy w życiu nawet przez myśl
mi nie przyszło, że kiedyś może
dojść do takiej sytuacji.
Energetyk przed startem
do ligi nie planuje większych
wzmocnień zespołu. - Mamy
do dyspozycji piłkarzy z drugiej
drużyny, gdy zajdzie potrzeba w
każdej chwili możemy sięgnąć
po juniorów. Na treningach
mam do dyspozycji 15-16 zawodników. Do drużyny dołączył
znany w Gryfinie Adrian Ułasowicz. Na pewno będzie stanowił
wzmocnienie. Nie wiem, czy
ktoś nowy dołączy jeszcze do
drużyny. Na siłę nie będziemy
nikogo szukali – dodaje szkoleniowiec.
W ubiegłym sezonie zdarzały
się sytuację, że na mecze wyjazdowe jeździło 13-14 piłkarzy.
A zatem pole manewru trenera

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ), art. 29, 30, 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 w powiązaniu z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o ponownym, drugim
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wyłożeniu
podlega projekt sporządzony dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Gryfino wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do wglądu
w dniach od 29 czerwca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino,
ul. 1-go Maja 16, 74-100 Gryfino w godz. od 8.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod nr 91 416 20 11 w. 113, 212 lub przez e-mail: planowanie@gryfino.pl oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino: http://bip.gryfino.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino odbędzie się w dniu 6 lipca 2020
r. od godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, sala nr 34, z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Chęć udziału w dyskusji
należy zadeklarować za pośrednictwem poczty elektronicznej: planowanie@gryfino.pl lub pod nr 91
416 20 11 w. 113. W przypadku liczby osób deklarujących chęć udziału w dyskusji, uniemożliwiającej
zachowanie wymogów sanitarnych określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, zostanie wyznaczony dodatkowy termin dyskusji.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium i prognozy. Uwagi mogą być wnoszone w formie
papierowej do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, na adres Urzędu Miasta i Gminy Gryfino: ul. 1 Maja
16, 74-100 Gryfino lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: planowanie@gryfino.pl z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko realizacji postanowień studium należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. w sposób określony powyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
Jednocześnie Informuję, że administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, tel. 91 416 20 11, e-mail. burmistrz@gryfino.pl. Informacja na temat
zasad ochrony danych osobowych jest dostępna pod adresem: https://wrotagryfina.pl/UMGryfino/
chapter_108835.asp
Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
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SKUPUJEMY ZBOŻA,

pszenicę paszową i konsumpcyjną,
żyto, pszenżyto, jęczmień,
owies, rzepak, łubin, gryka, groch,
len, kukurydzę oraz słonecznik.
Sami odbieramy, szybka płatność,
konkurencyjne ceny.
Wapno nawozowe granulowane
w najlepszej cenie na rynku.
Bohnhorst Interhandel Sp. z o.o.
Kołbaskowo 78 B
e-mail: interhandel@interhandel.com.pl
www.interhandel.com.pl

Na pierwszej stacji
procesji z okazji Bożego Ciała
w Pniewie - błagano o deszcz

Skup zbóż:
91 43 57 720, 600 21 21 25
Transport: 662 150 170
Nawozy
600 21 21 25 / 662 150 160

Zgłoszenia o przyznanie grantu przyjmowane będą w naborze, który zostanie otwarty
w dniu 29 czerwca 2020 roku.
Zgłoszenia do Projektu dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz na oficjalnej stronie
internetowej www.gryfino.pl.
Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, osobiście
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. ub innego operatora, bądź przesłać drogą
elektroniczną na skrzynkę poczty elektronicznej: srodowisko@gryfino.pl.

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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Gryfinianki na wybiegu dla modelek

9

Od zarania dziejów człowiek musiał coś na siebie włożyć. Odziewał się w co tam miał - skóry, futra, liście. W zależności od klimatu. Ale,
że czas nie stoi w miejscu, zmieniał się świat, zmieniała się również ubraniowa moda. W sklepach zaczęły pojawiać się coraz to ciekawsze materiały, a krawcowe wymyślały przeróżne kreacje. Zdarzyło się, że przez zwykły przypadek pewien właściciel paryskiego sklepu z
materiałami wpadł na pomysł prezentowania materiałów wykorzystując swoje ekspedientki jako modelki.
Także Polacy
To była połowa dziewiętnastego wieku. Paryż stawał
się stolicą mody, Pojawiali
się pierwsi kreatorzy mody,
styliści, projektanci i tak
trwa do dnia dzisiejszego.
Poznikały gorsety, krynoliny, skróciły się suknie. Zjawiły się spodnie i spódnice.
Wszystkie te zmiany łączyły
się z wielkimi nazwiskami
twórców mody i marek. Takich jak np. Prada, Christian
Dior, Coco Chanel. Wśród
tego modowego zawrotu głowy nie brak również polskich
nazwisk jak m.in. Ewa Minge, Łukasz Jemioł, Gosia Baczyńska. Prezentacje nowych
trendów, nowych marek nie
mogłyby się odbywać bez organizacji pokazów.
Moda to sztuka
A każdy pokaz to prawie
pełen spektakl teatralny. Muzyka, światła, publiczność.
Atmosfera i magia. Ale pokaz żadnej nowej kolekcji nie
może się odbyć bez udziału
modelek. Modelki są sławne
lub mniej sławne, ale każda
na wybiegu jest ważna. Każda
jest modelką zawodową. Nie
spotkałam się z określeniem
„modelka amatorka”. O zawodzie modelki marzą setki
dziewcząt. O tym marzyły
również, cztery mieszkanki
Gryfina.
Gryfińskie modelki - Iza
Skupiają się wokół projektantki Elżbiety Olszewskiej
mieszkającej w Żórawkach i
szybciej można je zobaczyć
na pokazach za granicą aniżeli w kraju. Na dzisiejszych
wybiegach coraz częściej
pojawiają się modelki odbiegające swoim wyglądem
od nastolatek i chudzielców.
Nasze modelki to dziewczyny
o różnej urodzie i osobowości. Każda ma też swój inny
zawód i pracuje, a moda to
coś bardzo ważnego. Tylko trochę z konieczności na
uboczu. Izabela, najbardziej
doświadczona.
Świadoma
swojej urody i inteligencji.
Wie jak pokazać model nie
zapominając o sobie. Doskonale się orientuje, że praca w
modelingu to nie tylko blaski.
www.7dnigryfina.pl

Są również i cienie.
Ania
Trochę nieśmiała, ale mówi
o sobie – Przed każdym pokazem dopada mnie - zdawałoby się wszechobecny stres.
Wybieg wydaje się trudny i nie
do przebycia, ale to wszystko
mija za pierwszym, drugim
krokiem. Wraca nagle pewność siebie i ta taka dziwna
radość. Przecież jestem modelką! Musi się udać. I przygoda
trwa.
Patrycja i Kasia
Pewna siebie i swojej urody Patrycja, wie czego chce.
Jest modelką i chce nią być
mimo tego, że droga do tego
światka do prostych nie należy. Jest przebojowa i pewno
osiągnie swój cel. No i wreszcie Kasia, prostująca swoje
piękne kręcone włosy. Do tej
„całej” mody podchodzi trochę z przymrużeniem oka.
Jest modelką. Ma wszystkie
cechy potrzebne do tego zawodu, Nie widzi, albo stara
się nie widzieć rywalizacji,
zazdrości, za to dostrzega koleżeństwo, wzajemną pomoc.
- Chodzenie w pokazie, to
emocje i wielka przygoda.

Patrycja

I za i Ania
Nie tylko pokazy
Uczestniczą oprócz pokazów
w sesjach zdjęciowych i różnych
akcjach charytatywnych. Czyli są w swoim żywiole. Czy coś
przeszkadza w byciu modelką?
- Bywają problemy z zazdrosnymi chłopakami. Obawy rodziców

i ich złe skojarzenia. W każdym
zawodzie bywa i tak, i tak. Ale
każda z nas decyduje o swoim
„ja”. Moda to zaczarowany, bajkowy pełen iluzji świat, w którym
znaleźć można serce, okruchy
duszy i mnóstwo zapału - odpowiadają cztery dziewczyny.

Kasia

Można je czasem spotkać na ulicy. Proste sylwetki, inny krok i
głowa jakby trochę w chmurach.
Zawsze eleganckie. Takie - inne.
TS
Na zdjęciach: Izabela Skrzypińska, Ania Drelinkiewicz, Patrycja
Janicka, Kasia Koczan i projektantka
- Elżbieta Olszewska.
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„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

KUPON

Pionowo:
1. pocisk ręcznej broni palnej
2. kwasy w komórce
3. starogrecki instrument szarpany
4. konkluzje
5. Kloss, filmowy agent J-23
6. wygłasza mowy
7. zasiada w bryt. parlamencie
8. rośnie na bagnach
9. krzew o intensywnym zapachu
10. zespół ludzi
11. palma betelowa pinang
12. liściaste z bukami
13. sałatkowe warzywo
14. gobelin polskiej artystki
15. brat Mojżesza
16. numer identyfikacji podatnika
17. księgi prawne
18. wonny olejek
19. leży nad rzeką o tej samej
nazwie
20. pchła lub komar
21. XIV-w. żaglowiec
22. kierunek filozoficzno-teologiczny
23. przeciwieństwo przodu
24. zbyt łatwowierny
25. babilońsko - asyryjski bóg nieba
26. antylopa z Afryki
27. Zenon dla przyjaciół

28. gra obronna w siatkówce
29. bity na stadionie
30. nadrzędna wartość kierująca
działaniem
31. minerał do tamowania krwi
32. Nicolas, aktor amer.
33. masyw na Saharze
34. kupuje książki dla ozdoby
35. blef
36. grupa wysp wulkanicznych na
Oceanie Spokojnym, w archipelagu
Kardiny
37. odniesienie do wyższej instancji
38. miano, imię
39. owadzi światłolub
40. łyżwy na lato
41. miasto na Sycylii
42. matka Dionizosa
43. rzeka w Hiszpanii
44. pies gończy napędzający zwierzynę
45. samochód – ruina
46. stan w USA
47. książęcy tytuł władcy muzułmańskiego
48. miasto św. Franciszka
49. chęć do jedzenia
50. wymarły gatunek dronta
51. „... do młodości”
52. precz, wynocha.

Poziomo:
53. chorwacka wyspa
54. Goldberg, aktorka
55. banda
56. enzym
57. związek państw
58. krzyżówka wielbłądów
59. najważniejsza tętnica
60. krzątanina, bieganina
61. małe upartego zwierzęcia
62. kanad. miasto nad Huron
63. poeta wł. (1474-1533), „Orland
szalony”
64. sąsiad USA
65. cukierek z rulonika
66. metal ciężkich powiek
67. dźwięk skali diatonicznej
68. ciasto z owocami
69. imię Gabina, aktora
70. pani z ... Kairu
71. schronił się w obcym kraju
72. miasto w Kanadzie
73. na nich słuchawka
74. rodzaj zamka
75. cóż, takie... (ciężkie?)
76. nachylenie warstw skalnych
77. brzydko o kobiecie
78. szewska, to dratwa
79. pochodne amoniaku

80. imię żony Balzaka
81. wykop pomocniczy
82. nocny patrol
83. Ronald, austral. długodystansowiec, rekordzista świata na 5, 10 i 20
km (1960)
84. miasto w Chinach
85. pozostałość
86. zachowuje formę, gdy krzepnie
87. otwór wiertniczy
88. jamnik inaczej
89. autor „Kakao”
90. krążenie pieniądza
91. Cygan
92. sztylet malajski
93. wertepy
94. nusajryci
95. włamanie w ścianie
96. białostocki browar
97. godność, dobre imię
98. lodowcowy kocioł, rodzaj formy
terenu
99. depresja
100. matka Perseusza.

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

576 314 405

PODPOWIEDŹ: ARIOSTO, LENTINI,
LIPAZA, NARD, RONT, SEMEL

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

wity Wszechświat” to opowiadania o planetach i kosmosie, ale jakie! Przepięknie zobrazowane ilustracjami
świetnej Asi Gwis, a wszystko napisała Karolina Bakowska. Cudny jest ten „Niesamowity Wszechświat”! Dla
wszystkich małych, ale i dużych fanów kosmosu jest to
pozycja obowiązkowa.

Wielu z nas czas marcowo-kwietniowego zamknięcia w domach będzie wspominało raczej z niesmakiem, ale niektórzy – jak np. dzieci lub po prostu mój
syn – wspominają go bardzo dobrze, bo przez tak
długi czas oboje rodzice byli w domu, a do tego mieli
100% swojego czasu dla niego. Początek pandemii to
dla mojego syna także start zainteresowania kosmosem i planetami. Nie wiadomo skąd i dlaczego, nagle
mój prawie 4-latek wymienia prawidłowo kolejne planety, śpiewa o Układzie Słonecznym i pyta mnie, czy
będzie mógł polecieć na Marsa lub na Wenus? To jest
niesamowite, jedno zdanie i nasze autentyczne zaciekawienie tematem sprawiły, że maluch złapał bakcyla
i nie chce go puścić. Po polsku czy po angielsku – nieważne. Budzi nas i zasypia mrucząc o kosmosie. To z
jednej strony jest fascynujące, ale momentami i przerażające, bo zastanawiasz się, czy to kiedyś minie?
Już wiem, że tak, tak jak i miłość do „Psiego patrolu”
– chociaż ta ostatnio się w moim synku odrodziła.

Niesamowity
Wszechświat

Na szczęście Wszechświat, kosmos i planety są na tyle
niesamowite, że nie mamy z mężem problemu, że cały
czas o nich rozmawiamy (przypominam – z 4-latkiem),
ale na pewno domyślacie się, że posiłkujemy się także
literaturą, która często nas cudownie wyręcza. Wbrew
pozorom nie jest łatwo znaleźć ciekawą i dobrą książkę
o kosmosie i planetach, która byłaby czymś więcej niż
tylko podręcznikiem do geografii. Suche fakty są dobre
na początek, ale potem szuka się czegoś więcej – fantazji, finezji, pomysłu i wyobraźni, która zahaczałaby
właśnie o nasz ulubiony temat – tj. w tym wypadku planety.
Otwarto drogę nam do gwiazd,
już przyciągania zrzucamy brzemię,
nadejdzie pora,
przyjdzie czas porzucić Ziemię.
Jerzy Ficowski, Ballada o niebie i ziemi
Kilka dni temu w nasze ręce trafiła niesamowita pozycja o kosmosie, którą uplasowałabym pomiędzy Marsem a Jowiszem (znacie tę piosenkę?)… a dokładniej
między podręcznikiem a bajką o planetach. „Niesamowww.7dnigryfina.pl

Książka została podzielona na rozdziały. Pierwszy
dotyczy obserwacji nieba, drugi Układu Słonecznego, trzeci tego, co dotyczy tego wszystkiego, co dzieje
się poza głównym układem. Czwarty rozdział traktuje
o czasie i odpowiada m.in. na pytanie, dlaczego niebo
jest niebieskie? Piąty rozdział opowiada nam o gwiazdach i o tym, w jaki sposób bada się gwiazdy, a także o
innych sprawach krążących wokół gwiazd. Kilka stron
dalej jest rozdział o Drodze Mlecznej i galaktykach, a
na koniec dostajemy przypomnienie – to bardziej dla
starszych dzieci – o sławnych postaciach ze świata
Wszechświata.
I pamiętajcie, że nie tylko Wszechświat jest wyjątkowy, ale także pomysły i zainteresowania Waszych
dzieci! Poświęcajcie im uwagę, pozwalajcie im je rozwijać i zdobywać w tej materii wiedzę. Nie zbywajcie!
Nie odtrącajcie! Niech będą ciekawe świata i wiecznie
nim zadziwione, jak mawiała Wisława Szymborska,
bo to sprawia, że życie jest pasjonującą przygodą,
która nigdy się nie kończy, tylko zmienia drogi i tempo.
Jesteśmy tylko szczególnie zaawansowaną w rozwoju
odmianą małp na niezbyt ważnej planecie, krążącej wokół całkiem przeciętnego Słońca. Ale jesteśmy w stanie
poznawać wszechświat. Dopiero to sprawia, że jesteśmy
wyjątkowi.
Stephen Hawking

Jest tu wstęp, a także mnóstwo informacji i suchych
faktów też, ale dużo więcej jest tego, co my z synem lubimy, czyli bajdorzenia o planetach. Mojego syna najbardziej zainteresował – oczywiście – rozdział o planetach, w którym, czego się nie wyprawia. Najpierw pytamy, czy Merkury ma zmarszczki? Potem zastanawiamy
się, dlaczego Wenus jest tak mało przyjazna? Nie mogło
zabraknąć przyjaznej Ziemi i wojownika Marsa, a także
kosmicznego odkurzacza Jowisza czy władcy pierścieni
– Saturna. Są też inne planety i mnóstwo innych wiadomości o tym wszystkim kosmicznym, co zajmuje głowę
małego fana kosmosu. Książka jest naprawdę przepiękna, bo jest ładnie napisana, a bajeczne obrazki sprawiają
przyjemność nie tylko dzieciom, ale dorosłym też.

Tak jak pisałam na samym początku, nie jest łatwo
znaleźć wśród bogatej propozycji różnych wydawnictw
coś, co zainteresuje małego i dużego, ale przede wszystkim tego małego, a „Niesamowity Wszechświat” jest
dla małych i dużych. Przepięknie wydana, zachwyca
tekstem i obrazkami, a do tego została stworzona przez
Polki, którym od tej pory kibicuję na polu zawodowym.
PS Pamiętajmy, że kosmos i Wszechświat też jest
naszym domem i otacza nas ze wszystkich stron. Gdy
spojrzymy w niebo i porazi nas słońce lub gdy w nocy
zajrzymy przez okno na bezchmurne niebo – zobaczymy tam gwiazdy, które są bohaterami książki „Niesamowity Wszechświat”. Warto o tym mówić dzieciom i
dobrze, by było to jeszcze wciąż w formie zabawy.
Mama, która czyta, bo kocha

Tytuł: Niesamowity Wszechświat
Autor: Karolina Bąkowska
Ilustracje: Asia Gwis
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia
Źródła:
foto: pixabay.com.pl
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Czarny dym

Wyciąg z ogłoszenia
o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Banie ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w
Baniach w rejonie ul. Baniewickiej, oznaczonej nr działek
gruntu 424 i 425 o powierzchni 0,8847 ha obręb Banie 2.

W poniedziałek 15
czerwca miał miejsce
pożar traw, samochodów i sterty opon w
miejscowości Daleszewo. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru
poprzez podanie prądów piany ciężkiej oraz
prądów wody. W działaniach brały udział: JRG
Gryfino, OSP Radziszewo, OSP Wełtyń.

Cena wywoławcza netto: 199 500 zł.
Wadium w wysokości 19 000 zł należy wnieść najpóźniej w
dniu 16.07.2020 r. na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 04 9377
0000 0101 5600 2001 0007 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia
wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2020 r. o godz. 1100 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Banie.
Do ceny netto osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem internetowym www.banie.pl oraz www.bip.banie.pl zakładka „nieruchomości”, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 5 Urzędu Gminy lub pod nr telefonu 91 41-66381 wewn. 12 i 37.

Dost./foto. KPPSP

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Na dzień 23.07.2020 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pok. nr 9) wyznaczony został termin przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości położonych nad jeziorem Dłużec w Baniach, obejmujący niżej wymienione
działki gruntu obrębu Banie 5:
Lp.

Nr działki Powierzchnia
gruntu
w ha

1 1294/125

0,1022

2 1294/126

0,1040

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

Cena
Wadium
wywoławcza
w zł
netto w zł
27 000

3 000

27 000

3 000

Działki położone są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w
terenie elementarnym o symbolu UT – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.
Do ceny netto osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
Przetargi będą prowadzone na każdą działkę odrębnie, w podanej wyżej kolejności.
Wadium należy wnieść do 16.07.2020 r. (włącznie) na każdą działkę odrębnie, na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 04 9377 0000 0101 5600 2001 0007 BS Gryfino F/Banie.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronach internetowych www.banie.pl. i www.bip.banie.pl.
(zakładka „Nieruchomości” - „przetargi”, a także „Tereny rekreacyjne przeznaczone do sprzedaży”) oraz
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 5 i 6 Urzędu Gminy lub pod nr telefonu 91 41-66381, wewn. 12 i 37.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Na dzień 21.07.2020 r. o godz. 10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pok. nr 9) wyznaczony został termin przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości położonych nad jeziorem Dłużec w Baniach, obejmujący niżej wymienione
działki gruntu obrębu Banie 5:
00

Lp.

Nr działki Powierzchnia
gruntu
w ha

1 1294/128

0,1283

2 1294/127

0,1040

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

Cena
Wadium
wywoławcza
w zł
netto w zł
33 200

3 300

27 000

3 000

Działki położone są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w
terenie elementarnym o symbolu UT – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.
Do ceny netto osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
Przetargi będą prowadzone na każdą działkę odrębnie, w podanej wyżej kolejności.
Wadium należy wnieść do 16.07.2020 r. (włącznie) na każdą działkę odrębnie, na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 04 9377 0000 0101 5600 2001 0007 BS Gryfino F/Banie.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronach internetowych www.banie.pl. i www.bip.banie.pl.
(zakładka „Nieruchomości” - „przetargi”, a także „Tereny rekreacyjne przeznaczone do sprzedaży”) oraz
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 5 i 6 Urzędu Gminy lub pod nr telefonu 91 41-66381, wewn. 12 i 37.

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

że w dniu 26 sierpnia 2020 r., o godzinie 1000, 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 gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo:
- działka nr 470/5 o pow. 1,9361 ha (KW 72119/8).
Cena wywoławcza netto 697.000,00 zł. Wadium – 69.700,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203)
lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

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

że w dniu 26 sierpnia 2020 r., o godzinie 930, 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 nr 1
miasta Gryfino:
- działka nr 297/5 o pow. 0,7253 ha (KW 54389/9).
Cena wywoławcza netto 150.000,00 zł.
Wadium – 15 000,00 zł;
- działka nr 297/7 o pow. 0,1630 ha (KW 54390/9).
Cena wywoławcza netto 80.000,00 zł.
Wadium – 8 000,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i
Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203) lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

REKLAMA

kontakt.7dnigryfina
@gmail.com

tel. 91 404 50 14

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,

że w dniu 12 sierpnia 2020 r., o godzinie 900, 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 Pniewo:
- działka nr 487/4 o pow. 0,7264 ha (KW 39556/0).
Cena wywoławcza netto 262.000,00 zł. Wadium – 26 200,00 zł;
- działka nr 485 o pow. 0,8493 ha (KW 39888/3).
Cena wywoławcza netto 306.000,00 zł. Wadium – 30 600,00 zł.
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zamieszczona
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.
gryfino.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu uzyskać można w Wydziale Działalności
Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. Parkowa nr 3 (II piętro, pokój nr 203)
lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11 wew. 413.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM
NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,
że w dniu 12 sierpnia 2020 r., o godz. 930,w sali nr 34 Urzędu
Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie:
- działka nr 106/2 o pow. 0,2100 ha (KW 41492/0).
Cena wywoławcza netto 40.000,00 zł.
Wadium – 4 000,00 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.

SPRZEDAM Citroen C5

rok prod. 2005 automat, klimatyzacja,
przegląd do 09.2020 ubezpieczony
Pierwszy właściciel w Polsce. Cena do uzgodnienia

tel. 72 11 46 000

SKUP AUT

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

TEL. 792 419 148
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

KUPIĘ KAŻDE
AUTO
za gotówkę
665 708 544
Wynajmę lokal
o pow. 60 m2 na
działalność usługowobiurową w Gryfinie

500 31 02 49

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

Tel. 605 955 850
Sprzedam działkę
budowlaną 2200 m2
Gostyń Łobeski
Gmina Płoty
tel. 697151503

Zatrudnię
kierowców C+E

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

Tel. 609 493 989

Poszukuję
emeryta lub
rencisty

w wieku do 60 lat
z prawem jazdy
do prac
konserwacyjnych

Sprzedam
kawalerkę
do remontu

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

tel. 502 277 099 tel. 502 277 099

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

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 ”

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

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
www.7dnigryfina.pl

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

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
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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

LOK ALE - W YNA JEM

•• Posiadam do wynajęcia 3 pokojowe mieszkanie w
Gryfinie. Tel. 693 99 17 41
•• Wynajmę mieszkanie w Baniach od już. Jestem zainteresowany każdą ofertą. Proszę o kontakt SMS lub telefonicznie 724 711 085
•• Posiadam do wynajęcia kawalerkę w centrum Gryfina,
umeblowana i wyposażona. Tel. 662 466 917
•• 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
•• 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

•• Do wynajęcia lokal użytkowy w Gryfinie ul.
Krasińskiego. Czynsz 1000 zł + opłaty. Tel. 668 317
776
•• Lokal użytkowy 48 m2 do wynajęcia. Gryfino, Górny
Taras w tzw. Kwadracie (obecnie księgarnia). Koszt wynajmu do uzgodnienia. Tel. 500 222 959
•• Do wynajęcia/sprzedania lokal użytkowy przy ul.
Konopnickiej 16B, cena 800 zł + media. Tel. +48 537
747 314
•• Szukam do wynajęcia na dłużej halę magazynową w
okolicy Gryfina o pow. 100 m2 z prądem 382 volt. Tel.
884 772 775
•• Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 52 m2
na ul. Energetyków 14L przy nabrzeżu. Tel. 535 222 237
•• Posiadam do wynajęcia w Gryfinie przy ul.
Czechosłowackiej pomieszczenie z przeznaczeniem
na warsztat lub magazyn. Tel. 600 662 053
•• Posiadam do wynajęcia lokal w Centrum Gryfina o pow.
35 m2, na działalność gospodarczą. Tel. 509 797 167
•• Posiadam do wynajęcia budynki gospodarcze pod
działalność. Tel. 785 537 131
•• Posiadam do wynajęcia lokal o pow. 30 m2 w centrum
(kamienica). Tel. 517 812 133
•• Posiadam do wynajęcia halę pod małą działalność lub
magazyn, pow. 70 m2, wszystkie media, monitoring,
ogrodzony teren. Gryfino ul. Czechosłowacka 2. Cena
500 zł. Tel. 600 662 053

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

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
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
MIESZKANIA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 64 m2, III piętro.
Tel. 511 317 230

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

•• Sprzedam rezerwację/kaucję kupna mieszkania przy
ul. Flisacza. Cena mieszkania 186 tys. zł. Tel. 691 250
724
•• Odstąpię partycypację TBS w Gryfinie, Stare Miasto,
3 pokoje, parter. Tel. 508 626 052
•• Sprzedam budynek mieszkalny wolnostojący 25 ar,
Żabowo. Tel. 695 359 355
•• Sprzedam partycypację kawalerka 33 m2, ul.
Mazowiecka. Tel. 663 44 23 13
•• Sprzedam domki holenderskie. Tel. 0048 604 302
001
•• Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe na parterze o
pow. 57,3 m2, umeblowane, kuchnia w zabudowie,
gotowe do zamieszkania, bezczynszowe, w miejscowości Baniewice. Do mieszkania przynależna
jest piwnica 15 m2 oraz garaż. Tel. 784 539 407, 602
507 039
•• Sprzedam dom dwurodzinny w Pniewie. Tel. 519
323 107
•• Sprzedam dom w Chwarstnicy z 2004 roku wraz z zabudowaniami. Tel. 784 539 407, 604 52 23 24
•• Sprzedam dom z budynkiem gospodarczym na ul.
Reymonta 14 lub zamienię na 2 mieszkania M3 w
Gryfinie. Tel. 91 415 22 22 lub 781 415 222
•• Sprzedam pół domu lub wynajmę. Cena do uzgodnienia. Tel. 697 631 896
•• Sprzedam pół domu (do remontu, ale można mieszkać) o pow. ok. 100 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka,
2 piwnice i poddasze oraz zabudowania gospodarcze na działce o pow. 3650 m2 w Wierzchlasie. Tel.
664 094 054
•• Sprzedam w Mieszkowicach dom mieszkalny 180
m.kw. nowa dachówka, ogrzewanie gazowe solar
na ciepłą wodę, garaż do otynkowania, wiata, grill
z garażem dwustanowiskowy i działki o różnych
wielkościach. lub zamienię na mieszkanie dwupokojowe nad morzem lub w Szczecinie. Tel. 91 41 45
238 , 603 795 459, 609 536 459
MIESZKANIA - KUPNO
•• Kupię lokal nieruchomość w okolicach Gryfina, może
być do remontu. Tel. 730 154 579
•• Kupię łąki i nieużytki koło Gryfina. Tel. 783 415 222
•• Kupię dom na wsi w okolicach Gryfina. Tel. 783 415
222
•• Kupię gospodarstwo na wsi w okolicach Gryfina. Tel.
783 415 222
•• Kupię mieszkanie 3 lub 4 pokojowe w Gryfinie do 3
piętra. Tel. 782 405 078
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie – za gotówkę. Tel. 510
354 903
•• Kupię partycypację TBS GRYFINO. Tel. 693 822 550
•• Kupię małe mieszkanie w Gryfinie na parterze. Tel.
603 421 366
•• Kupię dom jednorodzinny lub bliźniak, może być do
remontu w Gryfinie. Tel. 669 862 596
•• Kupię kawalerkę w Gryfinie, najchętniej z balkonem.
Tel. 607 834 614
•• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe w
Gryfinie. Tel. 790 209 609
•• Poszukuję do kupna domu jednorodzinnego, bliźniaka lub parteru/piętra domu w miejscowości
Gryfino. Może być do odświeżenia, do 280 tys.
Numer kontaktowy: 693 775 502
•• Kupię mieszkanie w Gryfinie 2 lub 3 pokoje do 2 piętra, najlepiej do generalnego remontu. Bez pośredników. Tel. 501 549 719
•• Kupię kawalerkę lub 2 pokojowe mieszkanie w
Gryfinie (lub w okolicy). Rozważę każdą propozycję.
Tel. 781 508 681
•• Kupię domek murowany na działkach lub boks wędkarski. Tel 602 523 178
•• Kupię pilnie mieszkanie 2 lub 3 pokoje w Gryfinie na
Górnym Tarasie. Tel. 502 543 765
•• Kupię dom w Gryfinie – rejon ul. Mazowiecka/
Mazurska lub Górny Taras – Jana Pawła II/Armii
Krajowej. Tel. 668 817 752
NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam działkę budowlaną o pow.10a w Pniewie,
przy ul. Kasztanowej. Cena 135 tys. zł. Tel. 668 435
671 lub 663 578 475
•• Sprzedam 1/2 nieruchomości zabudowanej położonej w Cedyni. Cena 145 000 zł. Tel. 503 162 438
•• Sprzedam ziemię pod zabudowę deweloperską. Tel.
697 587 435

•• Sprzedam działkę rekreacyjno-warzywną o pow. 566
m2 nr 312/IV. Na działce znajduje się mały domek z
piwnica murowaną, narzędziownią z wc oraz grill
murowany. Więcej informacji udzielę pod nr tel. 793
064 920
•• Sprzedam działkę warzywną rejon V nr 94. Tel. 608
486 307
•• Steklno, sprzedam tanio działkę rolną 3000 m2.
Idealne miejsce na odpoczynek, z dala od zgiełku, do jeziora kilkaset metrów. Cena 30 tys zł.
Zapraszam do oglądania. Tel. 530 577 513
•• 1/ Sprzedam nad morzem - 2 km. od Rewala, w
Ninikowie - działki budowlane, po 30 arów - uzbrojone prąd, woda , z warunkami zabudowy , tereny
ekologiczne. .Droga asfaltowa - 200 m. Ładnie położone. Cena zal. od położenia od 30zł.do 35 zł/m2.
2/ .Sprzedam w Mieszkowicach działki budowlane
-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 rejon IV nr 268. Tel. 91 4692 823
•• Sprzedam działki budowlane z warunkami zabudowy w okolicy Krzypnicy. Tel. 507 158 583
•• Sprzedam działkę budowlaną we wsi Stare
Łysogórki. Wieś skanalizowana z usługami agroturystycznymi, blisko przejścia granicznego, w otulinie
Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Tel. 601 707
573, dzwonić w godz. 10-18
•• Sprzedam działki budowlane obręb Czepino, prąd,
woda, od 12 do 17 arów. Cicha, spokojna okolica. Tel.
732 855 373
•• Sprzedam działkę usługowo-handlową, 40 arów. Tel.
732 855 373
•• Kupię uzbrojoną działkę budowlaną z bezpośrednim
lub bliskim dostępem do ul. Jana Pawła II w Gryfinie.
Tel. 502 816 108
•• Tanio sprzedam działkę rekreacyjno-ogrodniczą
przy ul .Wojska Polskiego, Rejon IV - działka 314. Tel.
796 600 819
•• Sprzedam działkę budowlana w okolicach Armii
Krajowej. Powierzchnia 1180 m2. Cena 90zł/m2. Tel.
662 227 227
•• Sprzedam działki budowlane o pow. 15 arów przy ul.
Wojska Polskiego w Gryfinie. Tel. 602 15 11 46
•• Sprzedam działki budowlane w Wełtyniu. Tel. 733
599 105
•• Sprzedam łąki w Piasecznie, 0,7 h, czarnoziem, torf.
Tel. 557 089 188
•• Sprzedam nieuzbrojoną działkę w Daleszewie o pow.
0,82 ha. Tel. 601 859 652
•• Zamienię działkę budowlaną przy ul. Jana Pawła II
(przy samym asfalcie) na mieszkanie M3 lub M4 w
Gryfinie, może być zadłużone. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam działkę koło Jana Pawła II lub zamienię na
mieszkanie w Gryfinie. Tel. 91 415 22 22
•• Sprzedam lub zamienię dwie działki 1200 arów
i 1400 arów przy ul. Jana Pawła II, możliwość

rzemieślniczej działalności nieuciążliwej. Uzbrojenie
pełne, tuż przy asfalcie. Tel. 91 415 22 22
•• Działka budowlana w okolicach ulicy Armii Krajowej.
Plan zagospodarowania przewiduje budowę domu
jednorodzinnego o kącie nachylenia dachu 40-45
stopni. Parter z poddaszem użytkowym. Kontakt:
662 227 277
GARAŻE - SPRZEDAŻ
•• Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka I. Pow.
15 m2, podłączony prąd, doskonały wjazd. Cena 42
tys. zł. Tel. 605 607 331
•• Sprzedam garaż blaszany o pow. 18 m2 (6m x3m) .
Garaż ocieplony od wewnątrz styropianem. Cena
1350 zł. Tel. 604 439 139
•• Sprzedam garaż murowany o pow. 18 m2 z instalacją
elektryczną. Garaż na os. Południe (nr 21) od strony
bloków. Posiada bramę uchylną. Cena 35 tys. zł. Tel.
790 415 886
•• Sprzedam garaż na os. Południe. Tel. 603 971 396
GARAŻE – WYNAJEM
•• Posiadam do wynajęcia garaż murowany z prądem
przy torach ul. Kolejowa. Tel. 694 667 297
•• Szukam garażu do wynajęcia. Okolice ulic Łokietka,
Popiełuszki i Mieszka I. Wynajem długoterminowy.
Tel. 668 929 043
•• Garaże do wynajęcia, murowano-blaszane przy ul.
Flisacza. Możliwość ogrzewania. Tel. 539 945 772
•• Wynajmę garaż w centrum Gryfina, ogrodzony z
możliwością podłączenia prądu. Polecam! Tel. 798
528 366
•• Posiadam do wynajęcia garaż blaszany o pow. 15 m2,
ul. Słowiańska za restauracją Wodnik od 31 czerwca
2017. Opłata 150 zł/ miesiąc. Tel. 691 057 180
GARAŻE – KUPNO
•• Kupię garaż blaszany w dobrym stanie do rozbiórki.
Tel. 600 662 053
•• Kupię garaż murowany na Górnym tarasie w
Gryfinie. tel. 790 209 609
•• Kupię garaż blaszany z miejscem garażowym. Tel.
691 057 180
MOTORYZACJA – SPRZEDAŻ
•• Sprzedam ciągnik siodłowy marki IVECO STRALIS,
rok prod. 2004, z hydrauliką. Cena do uzgodnienia.
Tel. 600 164 238
•• Sprzedam VW Passat B6, rocz. 2011, diesel, automat.
Cena 21900 zł do uzgodnienia. Tel. 509 415 439
•• 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 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
•• 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

kontakt.7dnigryfina@gmail.com
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•• 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
MOTORYZACJA – KUPNO
•• 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
PRACA
•• Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe –
Niemcy, Holandia, Anglia, Austria, Belgia, Norwegia.
Tel. 71/385 20 18 lub 601 759 797
SZUKAM
•• Rencista z Chojny podejmie pracę w okolicach
Szczecina jako opiekun osób starszych (ma doświadczenie). Lub inna praca, np. 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.
Zarobki netto do 1500 euro/mies., wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalne. Tel. 737 451 825 lub
737 886 919

www.7dnigryfina.pl

•• 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
USŁUGI
•• 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
EDUKACJA
•• Nauka jęz. niemieckiego. Tel. 509 740 063
•• Nauka języka angielskiego. Tel. 517 77 84 25
•• Nauczyciel z doświadczeniem udziela korepetycji z
języka niemieckiego na każdym poziomie, z dojazdem do klienta. Tel. 69 78 08 128
•• Nauka gry na perkusji. Tel. 694 161 215
•• Nauka języka hiszpańskiego. Tel. 794 998 104
•• Korepetycje z jęz. angielskiego dla uczniów i
dorosłych. Nauczyciel z doświadczeniem. Tel.
501 168 276
•• Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel. 697 288 030
•• Rosyjski indywidualnie i grupowo. Nauczyciel dyplomowany. Tel. 696 068 527
•• Korepetycje z matematyki i fizyki na wszystkich
poziomach nauczania. Rzetelne przygotowanie do
matury i innych egzaminów. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 793 305 835
•• Korepetycje z jęz. angielskiego: przygotowanie do
sprawdzianu 6-klasisty, egzaminu gimnazjalnego,
maturalnego, indywidualnie lub w małych grupach.
Tel. 887 682 252
ROLNIC T WO – DZIER Ż AWA /
SPRZEDAŻ
•• Sprzedam kuca rocznego. Tel. 510 380 642
•• Sprzedam kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy
Bizon, ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przyczepę niewywrotkę 8 ton, przyczepę samozbierającą
małą, pług 3-skibowy, siewnik talerzowy, śrutownik
bijakowy, Orkan do koszenia zielonki, rozrzutnik do
zielonki, grabiarka gniazdowa, sprężarka mała, duża
obora do najmu na każdą działalność. Tel. 667 477
772
•• Sprzedam - ciągnik Ursus, rozrzutnik do obornika
dwuosiowy, opryskiwacz do zboża, grabiarka do
siana, mała glebogryzarka, dmuchawa do zboża, 2
silniki elektryczne. Tl. 91 416 14 78
•• Sprzedam stawy rybne 4 ha w tym 1 ha lasu i pod
budowę teren uzbrojony. Tel. 724 049 451
•• Szkółka w Karsku koło Nowogardu poleca drzewa
owocowe w pojemnikach 3-4 letnie owocujące już
od 20 zł/szt. oraz tuje szmaragd wys. 70-80 cm. po
10 zł za sztukę. Tel 606 106 142
•• Wydzierżawię budynki gospodarcze. Tel. 785 537 131
•• Sprzedam pole o pow. 7,76 ha w obrębie Steklna. Tel.
609 461 954
•• Sprzedam ciągnik Fiatagra 90 km 4x4, sprawny technicznie. Tel. 724 049 451
•• Wydzierżawię za darmo w zamian za opiekę działkę
o pow. 1500 m2- sad owocowy (15 drzew wiśni i
czereśni) w bliskiej odległości ul. Jana Pawła II. Teren
ogrodzony. Tel. 888 587 575

•• Wydzierżawię ładne gospodarstwo przy głównej
trasie nad Odrą, jak najbliżej Cedyni lub wejdę we
współpracę hodowlaną ptactwa domowego w
ekologii na wybiegu na trawie lub dofinansuję taką
hodowlę. Tel. 513 288 745
ROLNICTWO – KUPNO
•• Kupię każdą ilość szparagów w tegorocznych zbiorów. Tel. 665 023 603 Odbiór własnym transportem
•• Kupię czarnoziem. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię łąki lub nieużytki. Tel. 91 415 22 22
•• Przyjmę ziemię na działkę budowlaną. Tel. 91 415
22 22
•• Kupię każde zboże, rzepak, groch, grykę w ilościach
samochodowych, zapewniam swój transport oraz
100% przedpłaty. Tel. 501 459 374
RÓŻNE
•• Walizkową maszynę do szycia oddam gratis. Tel.
661 274 335
•• Posiadam chodziki i wózki dla niepełnosprawnych, wypożyczę za darmo dla potrzebujących.
Tel. 781 415 222
•• Oddam: meblościankę /6 elementów/-”Turkus” dł:
380 wys. 190. Tel. 507 24 13 11
•• Biurko z szufladami i półką na klawiaturę. Tel. 507
24 13 11
•• Przyjmę za darmo meble do dużego pokoju oraz
dwuosobowy, rozkładany tapczan z wysuwaną
skrzynią. Tel. 66 57 299 26
•• Oddam łóżko z materacem 200 x 180 cm, obicie z
materiału. Tel. 601 086 479
•• Oddam meble do pokoju dziecinnego, w bardzo
dobry stanie. Tel. 663 507 887
SPR ZEDA Ż
•• Sprzedam boks wędkarski nowy, na przystani
Gryfino. Cena 95 tys. zł. Tel. 519 323 101
•• Sprzedam kamień 90 zł za tonę, 40 ton. Tel. 519 323
101
•• TV Hitachi 32 cale SMART sprzedam. Tel. 696 068
527
•• 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 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 – K UPNO
•• Kupię kontenery samochodowe 13 m na 6-8 m. Tel.
783 415 222
•• Kupię stare belki z rozbiórki w dobrym stanie.
Przekrój 25x20 lub podobny. Gryfino, Banie i okolica. Tel. 690 240 241
•• Kupię stare polskie komiksy i literaturę polską. Tel.
790 716 816
•• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
•• Kupię kostkę brukową używaną wys. 6 cm, obrzeża.
Tel 601 715 764
•• Kupię kuchnię gazową do 200 zł. Tel. 501 416 299
•• Kupię czerwoną cegłę rozbiórkową w dobrym stanie. Tel. 690 240 241
•• Kupię kontenery wszelakie. Tel. 91 415 22 22
•• Kupię antyki i różne starocie. Tel. 790 716 816
•• Kupię kontener z rynku. Tel. 509 733 999
••

DYŻURY APTEK
19.06. Apteka Verbascum 			 ul. 11 Listopada 16
20.06. Apteka Mandragora 		
ul. Krasińskiego 89
21.06. Apteka 			 ul. 11 Listopada 66-68
22.06. Apteka Muszkieter 			 ul. 9 Maja 14
23.06. Apteka Gryfińska 			 ul. Piastów 8
24.06. Apteka Dr.Max 			 ul. B. Chrobrego 30
25.06. Apteka Cefarm 			 ul. Grunwaldzka 6
Dyżur nocny trwa od godz. 19.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Dyżur w dni świąteczne trwa od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
- zaznaczono weekendy i dni ustawowo wolne od pracy

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

1. Asystent/-ka ds pozyskiwania spraw z powiatu gryfińskiego,
2. Elektryk – praca Gryfino
3. Fizjoterapeuta- praca Swochowo
4. Kelner- praca Gryfino
5. Kierownik biura zarządcy nieruchomości – praca Gryfino
6. Kontroler jakości -praca Gryfino
7. Młodszy doradca klienta – praca Gryfino
8. Monter konstrukcji stalowych – praca Nowe Czarnowo
9. Pracownik sklepu- praca Gryfino
10. Sprzedawca-kasjer-praca Gryfino
11. Szwaczka- praca Gryfino
12. Kasjer-Sprzedawca- praca Gryfino, Gardno, Lubanowo, Stare
Czarnowo
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Z pamiętnika kpt. Grzegorza: Ahoj przygodo!

Rejs na Spitsbergen cz. 2
W pierwszej części relacji z rejsu na Spitsbergen, opisałem przyjemności i trudy w czasie płynięcia do celu. Teraz o samym pobycie na
stacji polarnej.
Po oficjalnym przywitaniu
przez Panią Anię i pozostałą
część załogi wyprawy, przeszliśmy do planowania pobytu. Wiadomo, że pierwszym
punktem musiał być prysznic i
fryzjer. Następnie obiad i zwiedzanie stacji w obrębie zabudowań. W czasie obiadu zostaliśmy zaproszeni na wieczór, na
„imieniny” jednej z pracownic
naukowych stacji. Jak nie trudno się domyśleć, wszystko odbyło się zgodnie z Naszą polską
tradycyjną gościnnością. Chociaż byliśmy zapewnieni o oryginalności dań i że tylko alkohol
jest polski, to wkręcenie Nas w
tą opowieść nie udała się. Nie
było żadnych steków z renifera i
zup lokalnych, tylko menu było
oparte na polskich produktach z
zamrażarek.
W drugim dniu pobytu na
stacji dostaliśmy propozycję
pójścia w teren z naukowcami
do ich punktów pomiarowych,
rozmieszczonych w promieniu
kilku kilometrów. Obowiązkowo takiej wyprawie musiały
towarzyszyć psy na krótkiej
smyczy, a przewodnik dodatkowo wyposażony był w sztucer.
Trzeba wiedzieć, że na takiej
stacji są przedstawiciele specjalności: meteo, geodeci, ornitolodzy, oceanografowie, fizycy.
Wyniki badań ze stacji PAN są
przekazywane do światowego
centrum, gdzie są dalej obrabiane, a tym samym jest to źródło
utrzymania stacji (jedno z wielu). Dzięki tej wycieczce widziałem jak się lodowiec „cieli”, jaki
temu towarzyszy huk, no i jaka
powstaje fala.
Po kilku godzinach wędrowania po lodach i po obejściu pkt.
pomiarowych różnych specjal-

Mięsko na wypasie

Wymiana obsługi stacji Calipso z UMCS Lublin
maximum i zwiedzić co jest do
zwiedzenia w stolicy archipelagu. Najbardziej mnie pociągało
zwiedzenie dawnych szybów
wydobywczych węgla i magazyn

nasion. Niestety, mogłem tylko
zobaczyć z zewnątrz.
Ale za to muzeum Spitsbergenu z jego całą historią, od
początku osadnictwa, łowców
wielorybów i rozwój górnictwa
- miałem jak na dłoni. Niewątpliwie jedną z podstawowych
atrakcji dla miejscowych, jest
przypłynięcie
wycieczkowca.
Wtedy otwierają się wszystkie
sklepy z pamiątkami, z żywnością i alkoholami. Otwierają się
też hotele, po co - nie wspomnę.
Ile tego idzie nie mogłem sobie
wyobrazić. Korzystają przy tym
miejscowi, dla których alkohol jest na kartki, od piwa po
mocny alkohol. Przy tej okazji
widziałem wystawioną na sprzedaż butelkę whisky za ponad
tysiąc dolarów. Co to było, nie
udało mi się dowiedzieć.
Również po całym dniu
atrakcji trzeba zadbać o sen,
chociaż jest to bardzo trudne.
Nieustanny ruch na przystani i brak nocy nie pozwalają
organizmowi na prawdziwy
odpoczynek. Do tego dodać
trzeba temperaturę kilku stopni

Eltani przy amerykańskim wycieczkowcu
ności wracamy do stacji na ciepły obiad i poprawiny „imienin”.
Na drugi dzień odpływamy do
roboty do Longyearbyen, czyli -

koniec laby. Mamy jeszcze jeden
dzień w zapasie, zanim przylecą naukowcy do letnich stacji.
Trzeba ten czas wykorzystać do

Tabliczka ze współrzędnymi stolicy Svalbardu -tutaj byłem
Celsjusza i sztywniejące kolana.
Ale nic to, wyśpię się w morzu.
Około południa zjawiają się
naukowcy z UMCS, których
mamy zawieść do letniej stacji
„Calipso”. I tak atrakcje z rejsu
na Spitsbergen dobiegły końca.
Na pewno był to rejs, którego
się nie zapomni z kilku względów. Czekałem na niego trzydzieści lat! I jeszcze dlatego, że
mam dokument, jak wysoko
byłem na półkuli północnej. dł.
015st. 37 min.E, szer. 78st.13
min.N.

Pozostałości po wejściu do szybu węglowego
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