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WYDAWCA POLSKI

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Regulamin dostępny w salonie

Kompletna para
okularów

już od 99 zł

Najkorzystniejsze 
k u r s y   w a l u t
N e g o c j o w a n e

SPRAWDŹ

Galeria Starówka
ul. B. Chrobrego 8
Pon. - Pt. 9:00 - 21:00 
Sob. 09:00 - 21:00 
Nd. 10.00 - 20.00 
+48 91 836 93 30 www.dukato.szczecin.pl

s. 4

s. 13

ulica  Spokojna 

Dwa w jednym 
miejscu

s. 6s. 5

rowery - prawie 260 modeli 
odzież sportową 
sprzęt sportowy 
hulajnogi, rolki 
ogumienie i akcesoria rowerowe - ok. 2500 części

Salon rowerowo-sportowy 
„Olimpijczyk”

os. Zachód A8/U7 • Stargard
tel. 91 573 70 40

Oferujemy: 

SALON ROWEROWO - SPORTOWY 
s. 7

Witkowo

To nie powinno się 
zdarzyć

Adam 
Lucjan 
Kalinowski

R. Nowak 
nowy 
komendant 
policji wita 
sztandar

Nasi Przedsiębiorcy: 

PH " WĘGLOBUD "
SKŁAD OPAŁU * 

SKUP ZŁOMU
ul. Rzeźnicza 7, tel. 

91 578 44 51
ZAPRASZAMY 

pn.-pt.: 8-16, 
sobota 8-14

Nowy Dyrektor 
ZODR Barzkowice

K. Bukiel

Minister nie 
powiedział 
nic nowego

ReKlama

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

ReKlama

Czarny weekend 
w powiecie

Badania: wody 
ścieków • osadów 
gleby • odpadów

Tel. 720 836 890, 720 839 767
e-mail: labstar@labstaronline.pl

www.labstaronline.pl
Mateusz Ojejnik, Os. Zachód A8/U13,  Stargard

Laboratorium chemiczne

SKLEP FIRMOWY 
NIETOPERZ s.c. 

- firany, tkaniny, serwety,
 obrusy, pasmanteria, 

rajstopy, rolety
PRZENIESIONY:

 ul.Słoneczna 12a (za Netto-pasaż)

 a. Dudek  i S. Grabarczyk

s. 3

s.  7
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Puls miasta
121

Trwa budowa ścieżki rowero-
wej  wzdłuż ulicy ulicy Lotni-
ków prz cmentarzu na Kluczewie.  
Aktualnie budowany jest odci-
nek ścieżki od ronda do miejsca 
wysokości bramy cmentarza. Na 
zdjeciu pracownicy z firmy wy-
konującej zlecenie.  

122
Ruszyła pomoc Chrześcijańskiej 

Służby Charytatywnej - Jest dobrze, 
także z tego powodu, że mamy nowe, 
lepsze produkty. Właśnie otrzymali-
śmy 11 produktów z banku żywno-
ści. Są np. filety z makreli w oleju, 
doszły powidła śliwkowe, cukier, olej 

– wymienia Urszula Rusin z CHSCH 
- Cały zestaw jest więc dość zróżni-
cowany. Dlatego, proszę tych, którzy 
nie brali żywności, aby dopilnowali 
tej swojej sytuacji, ponieważ jest to 
spory „zastrzyk” dla rodzin, zwłasz-
cza wielodzietnych. 

Nasza Sonda 

123
W środę około godziny 14 

przy ulicy Portowej Strażacy 
usuwali skutki silnego wiatru, 
który spowodował złamanie 
okazałego konara z rosnące-
go przy drodze drzewa. Całe 
szczęście upadająca gałąź nie 
wyrządziła nikomu szkody nie 
spowodowała też strat mate-
rialnych. W akcji uczestniczy-
ła też straż miejska która kie-
rowała ruchem drogowym w 
czasie trwania akcji strażaków

Red. 

W dzisiejszej sondzie ulicznej zapytaliśmy mieszkań-
ców, jak oceniają sposób i poziom dyskusji publicznej w 
naszym kraju.

Danuta Kędzioła
Dzisiejszy sposób dyskusji 

bardzo mi się nie podoba, np. 
wiele do życzenia pozostawia 
kwestia kultury języka. Jeżeli 
chodzi o sam sposób dyskusji, 
to często zdarza się tak, że je-
den drugiemu przerywa. Nie 
ma kultury w dyskusji mię-
dzy politykami i w ogóle mię-

dzy ludźmi w telewizji. Wydaje mi się, że osoby biorące udział w 
dyskusjach telewizyjnych powinny popracować nad sobą, żeby na-
brać kultury i nauczyć się normalnej międzyludzkiej rozmowy.

Andrzej Strzałek
Oceny będą różne w zależ-

ności od tego kto prowadzi 
dyskusję, jacy ludzie się nią 
zajmują, jaka opcja polityczna 
prowadzi rozmowy. Jest rze-
czą wiadomą, że dana opcja 
będzie prowadzić rozmowy 
w taki sposób, żeby pasowały 
jej przedstawicielom. Kolejna 
opcja zaś w jeszcze inny spo-
sób. Teraz wystąpiły już tak skrajne różnice w ocenach, że wystar-
czy obejrzeć Fakty albo Wiadomości, żeby je zobaczyć. Dyskurs 
staje się tak jednostronny, że maleje ochota na oglądanie infor-
macji. 

Dominika Macedońska
Przyznam szczerze, że po-

ziom dyskusji nie jest zado-
walający, szczególnie gdy ob-
serwujemy naszych polityków. 
Wiele do życzenia pozostawia 
zdecydowanie poziom słow-
nictwa i brak zdolności do po-
wstrzymania emocji. Wydaje 
mi się, że politycy powinni tro-
chę nad sobą popracować. 

Adrian Kmiecik
Widać, że jest problem mię-

dzy dwiema głównymi partia-
mi. Ciągle jest między nimi 
wojna. Zamiast zrobić coś w 
stronę narodu, to tylko bez 
przerwy się kłócą. Często też 
dyskusja w naszym kraju od-
bywa się na zasadzie przerzu-
cania winy, widać to gdy patrzy 
się z boku. Jeden drugiemu wy-
ciąga, co ten przed czterema 
laty zrobił źle i na odwrót. 

Bogusława Różycka
Uważam, że sytuacja w na-

szym kraju, zwłaszcza prowa-
dzona przez PiS, z pewnością 
nie idzie w moim kierunku. 
Nie popieram tej partii. To, co 
dzieje się obecnie z Trybuna-
łem, aborcją i różnymi inny-
mi ustawami nie budzi moje-
go zadowolenia. Moim zda-
niem dyskusje są jednostron-
ne, wszystko w stronę prawicy 
i PiS-u. 

(ps)

Będzie więcej patroli
Szeregi stargardzkich mundurowych od poniedziałku 3 października zasilają młodzi funkcjonariusze, 
którzy pod okiem starszych policjantów zdobywają doświadczenie zawodowe, co z kolei przyczynia się 
do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie zarówno miasta jak i powiatu.

Od 3 października aż do 24 listopa-
da 2016 roku na terenie podległym star-
gardzkiej komendzie każdego dnia służ-
bę pełni i pełnić będzie dodatkowych 25 
funkcjonariuszy, w tym, 18 którzy odby-
wają adaptację zawodową i 7 doświad-
czonych z Oddziału Prewencji Policji w 
Szczecinie. Młodzi funkcjonariusze do-
tychczas przeszli pozytywnie procedurę 
kwalifikacyjną umożliwiającą pracę w 
Policji. Ukończyli kurs podstawowy za-
kończony egzaminem i mają za sobą kil-
ka tygodni pracy w macierzystych jed-
nostkach.

Jednym z podstawowych zadań reali-
zowanych przez młodych funkcjonariu-
szy jest ujawnianie sprawców wykroczeń 

szczególnie uciążliwych dla mieszkań-
ców. W tym celu patrole piesze pojawią 
się w rejonie parków, skwerów, placów 
zabaw i głównych ciągów komunikacyj-
nych, a także osiedli mieszkaniowych. 
Pod lupę wzięte zostanie między innymi 
centrum miasta, gdzie mieszkańcy czę-
sto zgłaszają problemy związane ze spo-
żywaniem alkoholu, a także wszystkie 
miejsca wytypowane na Krajowej mapie 
zagrożeń bezpieczeństwa.

Takie turnusy odbywają się nie po raz 
pierwszy, a to za sprawą współpracy Ko-
mendy Powiatowej Policji z jednostka-
mi samorządowymi. Tym razem pobyt 
adeptów sfinansował Urząd Miejski w 
Stargardzie, Starostwo Powiatowe oraz 

Gmina Kobylanka. Dla młodych adep-
tów policji przedsięwzięcia tego typu to 
doskonała okazja, by oprócz nabytej w 
szkole wiedzy teoretycznej, móc w prak-
tyce sprawdzić, jak wygląda praca w pre-
wencji i wielu rzeczy nauczyć się od bar-
dziej doświadczonych kolegów.

 Korzyść takich działań, podczas któ-
rych młodzi adepci swoje pierwsze poli-
cyjne szlify zdobywają pod okiem star-
szych kolegów z Oddziału Prewencji 
Policji jest obopólna, gdyż zwiększona 
ilość policyjnych patroli po raz kolejny 
bez wątpienia przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie stargardzkiego powiatu. 

podkom. Łukasz Famulski
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Witkowo

To się nie powinno było zdarzyć
W ostatnim czasie region i kraj obiegło nagranie, na którym przedstawione jest zapę-
dzanie zwierząt do ubojni w Witkowie. Z materiału filmowego, gromadzonego przez pół 
roku przez aktywistów Inicjatywy na Rzecz Zwierząt Basta oraz fundacji Viva, wynika, 
że w niektórych przypadkach zwierzęta są bite, lub zmuszane do pójścia w kierunku 
ubojni mimo poranionych czy nawet połamanych kończyn.

Incydenty związane ze złym 
traktowaniem zwierząt poru-
szyły opinię publiczną nie tylko 
w naszym mieście i okolicy, ale 
również w kraju. Sprawą zaję-
ły się już służby, jak policja, czy 
Powiatowy Inspektorat Wetery-
narii. Na bazie materiału dowo-
dowego prowadzone jest obec-
nie śledztwo. Tymczasem o ko-
mentarz w sprawie zwróciliśmy 
się do Tadeusza Żabskiego, za-
stępcy prezesa Agrofirmy Wit-
kowo, w której dochodziło do 
nieodpowiedniego traktowania 
zwierząt.

 - To, co się zdarzyło jest nie-
dopuszczalne a w zasadzie ka-
ralne, bo takie zachowania i taka 
obsługa zwierząt absolutnie nie 
powinny mieć miejsca – mówi 
zastępca prezesa Agrofirmy 
Witkowo, Tadeusz Żabski – Lu-
dzie, którzy obsługują te zwie-
rzęta, zarówno w transporcie, 
jak i w dostawie do przetwór-
ni, czy na fermach, są do tego 
przygotowani i szkoleni zgod-
nie z obowiązującymi przepi-
sami. Więc na pewno to, co się 
pojawiło i zostało opublikowane 
z nagrań kamery, jest incyden-
talne, pojedyncze. Ten materiał 
był gromadzony przez pół roku. 
I ci, którzy faktycznie w słusz-
nej sprawie bronią zwierząt, nie 
pokazali tego wcześniej. Tak jak 
wszyscy, także my, zobaczyliśmy 
ten materiał dopiero w emito-
wanym w telewizji programie. 
Więc niepotrzebnie czekano aż 
pół roku i kąśliwie poszukiwa-
no sensacyjnych czy incydental-
nych zjawisk, kiedy te zwierzę-
ta po prostu były w niewłaściwy 
sposób traktowane – podkre-
śla T. Żabski – Gdyby po pierw-
szym razie takie obrazki zostały 
nam przedstawione i pokazano 
by  je publicznie, to z pewno-

ścią nasza reakcja byłaby zde-
cydowanie szybsza. A tak, ktoś 
czekał aż pół roku, żeby rozbu-
dzić sensację. Naprawdę nie jest 
możliwe i wszyscy o tym wiedzą, 
żeby w taki sposób traktować te 
zwierzęta. Ubolewamy nad tym 
co się wydarzyło. Sprawa zosta-
ła zgłoszona na policję, więc bę-
dzie sprawdzana. Będzie prowa-
dzona procedura nad prawidło-
wym określeniem tych zjawisk, 
dlaczego się to działo. Czy może 
członkowie spółdzielni pode-
szli do zwierząt zbyt emocjonal-
nie, czy w jakichś przypadkach 
po prostu nie poradzili sobie z 
tymi zwierzętami? To wszystko 
musi być wyjaśnione. Na chwilę 
obecną twarze niektórych ludzi 
w materiale filmowym nie są za 
dobrze rozpoznawalne. Pracuje-
my nad tym, aby tę sprawę kon-
kretnie wyjaśnić. Wobec osób, 
które dopuściły się niewłaści-
wego traktowania zwierząt będą 
wyciągnięte konsekwencje. Ge-
neralnie nie tylko w tej sprawie, 
ale w całym postępowaniu w 
obsłudze zwierząt cały czas na-
szym nadrzędnym celem było i 
jest to, by ta hodowla przebiega-
ła prawidłowo, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Na fer-
mach dbamy przede wszystkim 
o to, aby zwierzęta miały wła-
ściwe dla siebie miejsca. Ciągle 
poprawiamy stan pomieszczeń 
czy wybiegów dla tych zwierząt. 
Dbamy aby dobrostan zwierząt 
był właściwy. Tak więc ubolewa-
my nad tym, co zostało przed-
stawione i stwierdzamy, że nie 
można kojarzyć tego z całą na-
szą działalnością w produkcji 
zwierzęcej. Trzeba wziąć też pod 
uwagę fakt, że miesięcznie od-
stawiamy na ubój do 4.000 sztuk 
zwierząt hodowlanych, a na fil-
mie ukazane są jakieś pojedyn-

cze zjawiska, gdzie może komuś 
puściły nerwy, albo niewłaściwe 
zachowanie wynikało z tego, że 
zwierzę nie chciało iść w tę stro-
nę, w którą powinno – wyjaśnia 
T. Żabski. 

 - Obecnie wdrażamy różne 
procedury, aby wykluczyć takie 
zjawiska w przyszłości. Do tej 
pory prowadziliśmy i ponawia-
my cykl szkoleń z obsługi zwie-
rząt. Chcemy całkowicie wy-
kluczyć jakiekolwiek złe trakto-
wanie zwierząt. Montujemy też 
system monitoringu przy roz-
ładunku, aby zapewnić ciągły 
nadzór nad tym, co będzie się 
działo. Urządzenia do naprowa-
dzania zwierząt do ubojni posia-
dają certyfikaty i są dopuszczo-
ne do użytkowania przy obsłu-
dze zwierząt. Są zastawy przepę-
dowe, klepaki wiosłowe i poga-
niacze zasilane baterią. Mają one 
za zadanie pomagać w nadaniu 
odpowiedniego kierunku prze-
pędu zwierząt. Wszystkie należy 
używać zgodnie z instrukcją ob-
sługi, niestety niektórzy z człon-
ków spółdzielni niewłaściwie 
użytkowali te narzędzia, albo za-
mieniali na inne. Zdecydowanie 
i bezwzględnie będziemy dążyć 
do wyeliminowania takich in-
cydentów, które podrywają au-
torytet Agrofirmy Witkowo  – 
kończy Tadeusz Żabski. 

Na ten moment pozostaje wie-
rzyć przedstawicielom Agrofir-
my, którzy deklarują dołożenie 
wszelkich starań, aby do podob-
nych sytuacji już nie dochodziło 
oraz to, że wobec osób odpowie-
dzialnych za bicie zwierząt zo-
staną wyciągnięte adekwatne do 
ciężaru sprawy konsekwencje. 

Piotr Słomski
foto inicjatywa 

na rzecz zwierząt Basta

Jeden z osobników dźgany prętem przez innego " Osobnika"

Jak nie prętem go to nogą 

Byk z podwiniętą złamana nogą w powyżej racicy  ( w kółku)

Poszukujemy J. Malińskiego
MALIŃSKI Jarosław
s. Kazimierza i Henryki
ur. 23.05.1977 roku w Star-

gardzie zameldowany Chociwel, 
który 30.09.2016 roku około go-
dziny 17.00 wyjechał z miejsco-
wości Chociwel samochodem 
Nissan Navara nr rej. ZST09780 
celem udania się do miejsca za-
mieszkania w Wałczu i do chwi-

li obecnej nie dotarł do wyznaczonego miejsca i nie nawią-
zał kontaktu z rodziną. Przyczyna zaginięcia nie jest znana.

Rysopis zaginionego: wiek z wyglądu 40 lat, wzrost  około 
175 cm, szczupłej budowy ciała, włosy krótkie, proste, ciem-

ne, oczy koloru jasnego (niebieskie), normalnie osadzone, 
twarz owalna, cera blada, uszy normalne, nos duży, uzębie-
nie pełne, usta cienkie, kończyny szczupłe. Nie posiada zna-
ków szczególnych.

Ubiór: w chwili zaginięcia ubrany był w buty typu panto-
fle koloru czarnego,  spodnie robocze koloru niebieskiego, 
prawdopodobnie sweter koloru siwego.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia 
miejsca pobytu osoby zaginionej proszę przekazać do Ze-
społu Poszukiwań i Identyfikacji WK KPP w Stargardzie pod 
numerem 91 48 13  585 lub 112 albo 997. Można również 
osobiście zgłosić się w stargardzkiej komendzie przy ulicy 
Warszawskiej 29, pok. 249.

podkom. Łukasz Famulski

Konkurs z nagrodami!
Wśród czytelników, którzy do dnia 13.10.2016 dostarczą 
do redakcji Dziennika Stargardzkiego kupon konkurso-
wy rozlosujemy 3 podwójne vouchery ufundowane przez 
Kino Helios w Szczecinie. Zwycięscy zostaną telefonicznie po-
informowani o sposobie odbioru nagrody.

Zapraszamy do udziału!

Kupon konkursowy
........................................................................................

Imię i Nazwisko

........................................................................................
telefon  
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Pochówki 5.10.2016
ZDZISŁAW JELONEK, lat 57, zmarł 3.10
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 7.10.2016
MELANIA BUCZEL, lat 90, zmarła 3.10
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
DANUTA TYMOWICZ, lat 68, zmarła 2.10
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 8.10.2016
LEOKADIA WILIŃSKA, lat 91, zmarła 6.10
Wystawienie zwłok o godz. 8.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 9.00 na Starym Cmentarzu
MARIA SAWICKA, lat 82, zmarła 5.10
Wystawienie zwłok o godz. 14.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Nowym Cmentarzu
STANISŁAWA KAROLAK, lat 64, zmarła 5.10
Wystawienie zwłok o godz. 14.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 10.10.2016
BRONISŁAWA BIELENINIK, lat 98, zmarła 6.10
Wystawienie zwłok o godz. 12.30
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
JANINA WOJTALCZYK, lat 79, zmarła 5.10
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu

Odeszli do wieczności...

Sezon grzewczy rozpoczęty

Kaloryfery już ciepłe
Jesienna aura dała się już we znaki nie tylko deszczem i chłodem na zewnątrz, ale także 
wewnątrz pomieszczeń. Od poniedziałku sezon grzewczy rozpoczęły największe star-
gardzkie spółdzielnie.

Według najnowszych pro-
gnoz w najbliższych dniach 
temperatura powietrza w 
dzień może spaść nawet po-
niżej 10 stopni Celsjusza, a w 
nocy osiągnie tylko kilka stop-
ni. Będzie zatem chłodniej, ale 
będzie również padał deszcz, 
co spotęguje odczucie zimna. 
Być może jeszcze nie wszyscy 
mieszkańcy naszego miasta za-
uważyli, ale od poniedziałku 
kaloryfery zrobiły się ciepłe. 
Zarówno Krystyna Tomaszew-
ska, kierownik Referatu Go-

spodarki Zasobami Mieszka-
niowymi w Spółdzielni Miesz-
kaniowej, jak i Bogusława Mar-
ciniak ze Spółdzielni Mieszka-
niowej „Nadzieja” informują, 
że 3 października rozpoczął 
się sezon grzewczy 2016/2017 
w zasobach administrowanych 
przez spółdzielnie. Podobnie 
3 października ciepło zaczęło 
płynąć w grzejnikach na Osie-
dlu Zachód i na Osiedlu Py-
rzyckim.

O terminie rozpoczęcia se-
zonu grzewczego decyduje za-

rządca spółdzielni. Według 
Rozporządzenia Ministra Go-
spodarki z 15 stycznia 2007 
roku sezon grzewczy to „okres, 
w którym warunki atmosfe-
ryczne powodują konieczność 
ciągłego dostarczania ciepła 
w celu ogrzewania obiektów”. 
Nie mówi się jednak ani o ter-
minie jego rozpoczęcia, ani za-
kończenia. Wszystko zależy od 
tego, jaka jest pogoda. W prak-
tyce grzanie rozpoczyna się we 
wrześniu lub październiku, a 
trwa do kwietnia lub nawet 
maja. Przyjmuje się, że zarząd-
cy budynków włączają ogrze-
wanie, gdy przez co najmniej 
trzy dni z rzędu temperatu-
ra powietrza spada poniżej 10 
stopni, a w mieszkaniach po-
niżej 16 stopni. W ciągu ostat-
nich kilku dni temperatura po-
wietrza oscyluje w granicach 
10 stopni Celsjusza, więc spół-
dzielnie zdecydowały o rozpo-
częciu ogrzewania mieszkań. 
Można już spokojnie odłożyć 
koc do szafy i ustawić kaloryfer 
na większy bieg.

Michał Padiasek  

Od poniedziałku sezon grzewczy rozpoczęły największe stargardzkie spółdzielnie

Osiedlowe działania dzielnicowych

Dzieci i młodzież zagrożona 
demoralizacją 
Stargardzcy dzielnicowi w rejonach szkół przeprowadzili kilkugodzinne działania ukie-
runkowane na ujawnienie dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją. W efekcie nało-
żono 4 mandaty karne i ujawniono 8 nieletnich palących papierosy. 

W poniedziałek 3 październi-
ka w godzinach porannych dziel-
nicowi z Komendy Powiatowej 
Policji w Stargardzie w rejonie 
szkół podstawowych oraz gimna-
zjalnych przeprowadzili kilkugo-
dzinne działania ukierunkowane 

na ujawnienie dzieci i młodzie-
ży zagrożonej demoralizacją. Po-
licjanci uwagę zwracali na wszel-
kie zabronione czyny, czego kon-
sekwencją było nałożenie dwóch 
mandatów za zaśmiecanie, jedne-
go za spożywanie alkoholu, a tak-

że jednego mandatu za sprzedaż 
papierosów osobie nieletniej. Po-
nadto na ujawnionych ośmiu nie-
letnich palących papierosy w re-
jonach szkół mundurowi sporzą-
dzili stosowną dokumentację do 
Szkół oraz Sądu Rodzinnego. 

Przypominamy, że za wykro-
czenie, jakim jest sprzedaż wy-
robów tytoniowych nieletnim, 
sprzedawcy grozi mandat w wy-
sokości 500 złotych, z kolei za 
brak w sklepie informacji o zaka-
zie sprzedaży wyrobów tytonio-
wych osobom poniżej 18 roku ży-
cia mandat wynosi 150 złotych.

Podobne działania dzielnico-
wych mające na celu zapobiega-
nie demoralizacji przeprowadzo-
ne zostaną już wkrótce. 

podkom. Łukasz Famulski

W poniedziałkowy poranek dzielnicowi partolowali okolice szkół i gimnazjów

Na wymianę komina to już przysło-
wiowy" ostatni gwizdek"

Dwa w jednym (miejscu)

Dzieje się przy ulicy 
Spokojnej

Przy ulicy Spokojnej 3 (okolice 
zbiegu z Różaną) prowadzone są pra-
ce na sieci wodociągowej. - Przepro-
wadzamy modernizację sieci polega-
jącą na jej wymianie na nową z roz-
budowanym hydrantem i nowo wy-
prowadzonymi przyłączami do bu-
dynków - mówi Jacek Michalski, bry-
gadzista firmy Hydro-Bet ze Złocień-
ca. Długość prac będzie uzależniona 
od umiejscowienia gruntu, który jest 
bardzo ciężki, ponieważ ziemia jest w 
tym miejscu twarda i zeschnięta. Tak 
więc, jak informuje nas brygadzista, 
wiele prac trzeba wykonywać ręcz-
nie. Obecnie pracuje tu sześciooso-
bowa brygada. Roboty na widocz-
nym na zdjęciu odcinku trwają od 29 
września. 

Również przy Spokojnej 3 nastę-
puje wymiana komina pieca central-
nego ogrzewania służącego całemu 
budynkowi mieszkalnemu. - Prace 

rozpoczęły się trzy dni temu i po-
trwają kolejne trzy. Komin ma ponad 
14 metrów wysokości przy budynku 
wraz z fundamentem. Jest to komin 
od centralnego ogrzewania – infor-
muje Tadeusz Wrotniak pracownik 
wykonującej te roboty firmy  Best 
Bednarek.  Prace realizowane są na 
zlecenie TBS. 

(ps)

Wymieniają stare rury przy ulicy Spokojnej
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Nowy dyrektor ZODR- radny powiatu adam lucjan Kalinowski

Czeka nas wiele zmian
W ostatnim czasie decyzją ministra rolnictwa stanowisko dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach objął 
mgr inż. Adam Lucjan Kalinowski (PiS). Kadencja dyrektora trwa pięć lat. 

A. Kalinowski sprawował funk-
cję zastępcy dyrektora ZODR w 
2007 i 2008 r. Był wtedy odpo-
wiedzialny za 10 terenowych ze-
społów doradczych w obrębie by-
łego woj. szczecińskiego oraz za 
działy merytoryczne, które znaj-
dują się w Ośrodku w Barzkowi-
cach. - Pojawił się taki pomysł, że 
jeśli wygramy wybory parlamen-
tarne, to siłą rzeczy trzeba wrócić 
i dokończyć, to co się zaczęło – 
stwierdził w rozmowie z Dzien-
nikiem Adam L. Kalinowski – 
Dotychczas byłem kierownikiem 
biura powiatowego ARiMR w 
Stargardzie a wcześniej pracow-
nikiem UG w Dolicach – zazna-
czył A. Kalinowski, mówiąc o 
swoich doświadczeniach. 

 - Zostałem zaproszony przez 
ministra rolnictwa i odbyłem z 
nim rozmowę. Przedstawiłem w 
jej czasie strategię działania i roz-
woju ZODR. Została mi powie-
rzona ta ważna funkcja. Kiero-
wanie ZODR odbywa się na tere-
nie całego województwa zachod-
niopomorskiego, gdzie znajduje 
się 18 zespołów terenowych, w 
tym Ośrodek w Barzkowicach i 
oddział w Koszalinie. Sądzę, że 
przekonałem do siebie ministra 
wiedzą na temat funkcjonowania 
ośrodka oraz tym, że mógłbym 
właściwie wejść do niego z mar-
szu i zarządzać – stwierdził dy-
rektor A. Kalinowski.

Mijają pierwsze organizacyjne 
tygodnie funkcjonowania nowe-
go dyrektora – Obecnie jestem po 
spotkaniach potargowych (Barz-
kowickie Targi Rolne) z kierow-
nikami i pracownikami. Przepro-

wadzamy analizy, jak to wyglą-
da finansowo w stosunku do po-
przednich lat, dokonujemy też 
weryfikacji umów, przeglądu za-
sobów. Ważna będzie tutaj rów-
nież poprawa systemu szkoleń i 
komunikacji – mówi dyrektor. 

 - Generalnie chciałbym skupić 
na tym, by rolnicy umieli jak naj-
lepiej korzystać z funduszy UE 
bądź krajowych – powiedział A. 
Kalinowski, mówiąc o swoich ce-
lach - Jednym z priorytetów jest 
również uzyskanie dofinansowa-
nia na usługi doradcze, bo to się 
rozpocznie w pierwszym kwarta-
le 2017 r. Konieczne będzie rów-
nież wprowadzenie szkoleń e-le-
arningowych dla rolników, pój-
ście bardziej w szkolenia specjali-
styczne, przeprowadzenie jakichś 
typowych analiz, aby rolnik mógł 
sobie sprawdzić, co mu się naj-
bardziej opłaca w danym momen-
cie. Aby nie musiał być tzw. ha-
zardzistą. Lecz żeby był w pełni 
świadomy i miał jak największy 
zasób wiedzy, żeby mógł odpo-
wiednio zaplanować dany zasiew, 
czy produkcję zwierzęcą. Oczy-
wiście przy analizie będą brane 
pod uwagę najbardziej aktualne 
ceny skupu płodów rolnych. My-
ślimy też nad wyposażeniem na-
szych doradców w sprzęt do ana-
lizy gleboznawczej i chemicznej, 
wprowadzeniem nowych usług 
i współpracą z okręgową stacją 
analizy chemicznej w Szczecinie. 
Ponadto istotna jest też działal-
ność wydawnicza i informacyjna. 
Planujemy również sporządzenie 
analiz pogodowych na potrzeby 
konkretnych upraw rolnych, aby 

rolnik mógł być jak najlepiej po-
informowany, np. jakie choroby 
roślin mogą wystąpić w wyniku 
długotrwałych opadów deszczu. 
Dużym wyzwaniem bieżącym jest 
też opracowanie rocznego progra-
mu działalności na rok 2017 r. 
Mamy termin tylko do końca li-
stopada. A ministerialnie zmie-
niły się wzory opracowań – wy-
jaśnia dyrektor ZODR - Dla pra-
cowników zaś konieczny będzie 
przegląd warunków pracy i płac. 
W Barzkowicach prowadzimy też 
hotel. Posiada on 70 miejsc. Nato-
miast w tej chwili jest w nim tyl-
ko 3% obłożenia. To jest również 
jedno z moich wyzwań. Będę się 
starał aby o tych miejscach hote-
lowych wiedziały np. firmy, któ-
re wykonują różne zlecenia w na-
szym mieście i szukają zakwate-
rowania. Myślę, że cena kwate-
runku w Barzkowicach jest dość 
atrakcyjna, a 20- minutowy do-
jazd nie jest jeszcze tak odległy i 
czasochłonny. Warunki też nie są 
złe. A w przyszłym roku otrzyma-
my dofinansowanie i rozpocznie 
się modernizacja budynku. Pozo-
stając jeszcze przy budynku, jest 
on ogrzewany na olej opałowy, 
który kosztuje nas ok. 160.000 
rocznie. Musimy przejść na coś 
bardziej ekonomicznego. Na ra-
zie trzeba w tym względzie prze-
prowadzić kalkulację pod kon-
kretny kocioł - oznajmia A. Ka-
linowski - Ważny będzie również 
wzrost wniosków o dopłaty wy-
pełnianych przez naszych dorad-
ców. Istnieje takie rozwiązanie, 
że nasi pracownicy mogą sobie 
dorobić wypełniając wnioski dla 

rolników, oczywiście pod naszym 
szyldem. Otrzymują od tego pro-
wizję. Tak więc jest w tym wzglę-
dzie konkretna motywacja. Nato-
miast martwi mnie trochę to, że 
dla porównania z Dolnośląskim 
lub Podkarpackim, u nas jest tyl-
ko 25% wypełnianych wniosków 
i oficjalnie składanych przez do-
radców ZODR do biur powiato-
wych. Natomiast właśnie w Dol-
nośląskim czy Podkarpackim jest 
to 43%. Ważna będzie też wery-
fikacja cennika usług doradczych, 
który opiniowany jest przez rady 
społeczne – mówił A. Kalinow-
ski.

 - Znaczącym źródłem przy-
chodu dla Ośrodka są szkolenia, 
który wynosi ok. pół miliona zł. 
Natomiast jeśli chodzi o wypeł-
nianie wniosków, to przychód z 
tego oblicza się na 1.470.000 zł. 
Są to więc najistotniejsze dzia-
łania, które pozwolą funkcjono-
wać temu ośrodkowi. A w ogó-
le przychody zaplanowane są na 
13.730.000 zł, natomiast dota-

cje celowe wynoszą 8.330.000. 
Więc ok. 5.100.000 musimy za-
robić, żebyśmy mogli normalnie 
funkcjonować i zamknąć budżet. 
A to nie jest łatwa sprawa. Mar-
szałek województwa daje nam 
ok. 40.000 zł na działanie. Są też 
środki unijne zaplanowane w wy-
sokości ok. 200, 300 tys. a reszta 
to działania poszczególnych pra-
cowników – wymienia dyrektor. 

A. Kalinowski urodził się w 
1976 r., ukończył Technikum 
Rolnicze w Pyrzycach oraz Aka-
demię Rolniczą a także szereg 
studiów podyplomowych zwią-
zanych m.in. z marketingiem, pe-
dagogiką, bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy oraz administracją – 
Zarówno szkoła, jak i doświad-
czenie oraz zainteresowania są u 
mnie ukierunkowane na doradz-
two – pointuje dyrektor Adam 
Kalinowski, który, przypomnij-
my, jest też radnym powiatowym 
z ramienia PiS. 

Piotr Słomski

Nowy dyrektor ZODR w Barzkowicach mgr. inż. Adam Lucjan Kalinowski

minister Radziwiłł nie powiedział nic nowego

Zbierają podpisy pod projektem ustawy
W sobotę 24 września w Warszawie miała miejsce manifestacja Porozumienia Zawodów Medycznych, o czym informowaliśmy w wydaniu piątko-
wym 23 września rozmawiając ze stargardzkim lekarzem, dr. Krzysztofem Buklem. We wtorek 27 września przedstawiciele Porozumienia spotkali 
się z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłem, w którym uczestniczył dr K. Bukiel. 

Pytany przez nas o wynik roz-
mów dr K. Bukiel stwierdził – Wła-
ściwie rozmowy nic nie przyniosły. 

Pan minister, chociaż mówił bardzo 
długo, tradycyjnie w swoim stylu 
zrobił nam wręcz wykład na temat 
funkcjonowania służby zdrowia i 
tego, jak ma przebiegać jego refor-
ma, to z odpowiedzi na nasze dwa 
główne pytania, tzn. czy zmieniło 
się stanowisko ministra zdrowia w 
sprawie nakładów na opiekę zdro-
wotną i minimalnych płac, dwa razy 
usłyszeliśmy odpowiedź – Nie – 
stwierdził dr K. Bukiel – Stanowisko 
ministra jest takie samo, jak przed 
manifestacją. Nic się w tej sprawie 
nie zmieniło. Minister podtrzymu-
je, że nakłady na opiekę zdrowot-

ną istotnie wzrosną w 2025, czyli 6 
lat po zakończeniu obecnej kaden-
cji tego rządu, a płace minimalne 
mają osiągnąć, zresztą bardzo niski 
poziom, w dwa lata po zakończeniu 
tej kadencji. Czyli de facto pan mi-
nister stwierdził, że przez najbliższe 
4 lata nic się nie zmieni w pozytyw-
nym kierunku – mówi K. Bukiel.

- Na ten moment skupiamy się 
nad zbieraniem podpisów pod oby-
watelskim projektem ustawy, któ-
rej treść jest bardzo podobna do 
tej, jaką przedstawił minister zdro-
wia, czyli odnosi się do minimal-
nych wynagrodzeń. My proponu-

jemy swoje stawki. np. dla lekarza 
specjalisty minister zaproponował 
wynagrodzenie w wysokości 1,27 
średniej pensji czyli 1,27 x 3.900. 
A my zaproponowaliśmy 3x3.900, 
jako pensja za jeden etat. Dla pie-
lęgniarki zaś minister zapropono-
wał 1,05 a my proponujemy 2,0 jako 
organizacja tego porozumienia. Do 
tego dochodzi jeszcze termin doj-
ścia do tych proponowanych sta-
wek. Minister proponuje rok 2022 a 
my 2019. Czyli wyższe stawki i krót-
szy okres dojścia do nich – wyjaśnia 
dr. Krzysztof Bukiel. 

 - Natomiast czy dojdzie do eska-

lacji protestu, to na ten czas trud-
no mi jest cokolwiek powiedzieć. 
Chociaż sytuacja dosyć dynamicz-
na. Niewykluczone, że nastąpią ja-
kieś akcje protestacyjne. Z pewno-
ścią będzie się pogłębiał niepokój w 
poszczególnych szpitalach. Ostatnio 
dla przykładu w Świeciu grupa 80 
pielęgniarek złożyła wypowiedze-
nie. Tak więc raczej spodziewałbym 
się lokalnych niepokojów – mówi K. 
Bukiel.

Piotr Słomski
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Robimy dosłownie wszystko
W cyklu „Nasi Przedsiębiorcy”, tym razem wybraliśmy się na ul. Rzeźniczą 6-8, aby odwiedzić mechaników samochodowych z firmy Auto Naprawa, 
którą prowadzą panowie Arkadiusz Dudek i Sebastian Grabarczyk. Podczas rozmowy zapytaliśmy m.in. o to, jakie usługi świadczy firma oraz jak 
trudno rywalizuje się z liczną konkurencją w tym biznesie. 

Szeroki wachlarz usług
Auto Naprawa prowadzona przez 

Arkadiusza Dudka oraz Sebastiana 
Grabarczyka powstała w maju 2012 
roku, a początkowo zakład znajdo-
wał się przy ul. Stalowej w Stargar-
dzie. Od września 2014 roku pano-
wie świadczą kompleksowe usługi 
mechaniki samochodowej już przy 
ul. Rzeźniczej 6-8 (na terenie Auto-
holowania Speedhol). Jak sami mó-
wią, robią dosłownie wszystko. Co 
ciekawe z wykształcenia obaj pano-
wie nie są mechanikami, ale ten za-
wód zawsze w jakimś stopniu im to-
warzyszył. – Tak naprawdę to jest je-
dyna rzecz, którą chciałem robić. W 
szkole kształciłem się w kierunkach 
związanych z komputerami, jednak 
nie wszedłem w tę branżę – wspomi-
na Sebastian Grabarczyk. – Ja swo-
jego fachu sam się nauczyłem, za-
wsze miałem do czynienia z samo-
chodami. Później gdzieś tam praco-
wałem w podobnych warsztatach, a 
gdy pozostałem bez pracy, postano-
wiłem otworzyć swój zakład – mówi 
Arkadiusz Dudek. W Auto Napra-

wie potencjalny klient może liczyć 
na szeroki wachlarz usług, zaczyna-
jąc od wymiany rozrządów, sprzę-
gieł, uszczelek pod głowicą, napra-
wy zawieszenia oraz układów kie-
rowniczych i hamulcowych, aż po 
wymianę turbin, remonty silników 
oraz kompleksową diagnostykę sil-
nika. Panowie prowadzą również 
serwis klimatyzacji, oferując na-
pełnianie z gratisowym odgrzybie-
niem, wymianę chłodnic oraz sprę-
żarek klimatyzacji i oczywiście na-
prawę. - Nie naprawiamy jedynie 
skrzyni biegów, wałów i elektroniki. 
Robimy za to elektrykę, wymieniamy 
skrzynię biegów, sprzęgła, czy też ro-
bimy kompletne zawieszenia. Napra-
wiamy silniki, rozrządy, naprawiamy 
klimatyzację oraz ją nabijamy. Nie 
zajmujemy się częściami, dziś klien-
ci sami sobie kupują części np. w In-
ternecie, wielu z nich ma przeróżne 
rabaty itp. Oczywiście jesteśmy ela-
styczni, jeśli ktoś chce abyśmy zamó-
wili mu poszczególne części, to zrobi-
my to, ale tak jak mówię, zazwyczaj 
klienci sami wolą sobie to załatwiać 

– mówi Arkadiusz Dudek. Dzięki 
odpowiednim programom kompu-
terowym Nasi Przedsiębiorcy zdia-
gnozują niemal każdy silnik. Ponad-
to dokładnie sprawdzą czy samo-
chód jest sprawny. Z takich usług 
często korzystają osoby, które np. 
chcą kupić dany samochód. - Jeżeli 
ktoś chce sprawdzić sobie samochód 
przed jego kupnem, to również obej-
rzymy go całego, podłączymy kom-
puter, zobaczymy czy się coś dzie-
je. W tym celu używamy wielu pro-
gramów do poszczególnych silników. 
Największy problem jest z samocho-
dami japońskimi, a także z francu-
skimi, to samo tyczy się także Forda. 
Tu pomocny jest nam program Au-
tocom, który jest taki uniwersalny i 
możemy przy jego pomocy zdiagno-
zować większość samochodów. Pod 
francuskie samochody, świetnie spi-
suje się Lexia, a także Clip i Diagbox. 
Jeśli chodzi o niemieckie auta jak 
Volkswagen, czy też Audi, to używa-
my programu VAS – tłumaczy Seba-
stian Grabarczyk. 

Zawód mechanika
 nie jest łatwy…

Wielu osobom może się wyda-
wać, że jeśli ktoś lubi to co robi, to 
dzień w pracy leci mu lekko, łatwo 
i przyjemnie. Jeśli chodzi o zawód 
mechanika, rzeczywistość ma się 
zupełnie inaczej. To nie jest lekka 
robota, kilka, a niekiedy kilkana-
ście godzin trzeba stać na nogach. 
Gonią terminy, przytrafiają się nie-
spodziewane usterki. Nieraz bywa, 
że panowie Sebastian i Arkadiusz 
późno wracają do domów, żeby tyl-
ko spełnić oczekiwania klientów i 
naprawić samochód na czas. - Pra-
ca mechanika wcale nie jest taka ła-
twa lekka i przyjemna, tu się nie leży, 
tylko stoi się na nogach przez, czasa-
mi, kilkanaście godzin – mówi Arka-
diusz Dudek. - Każdy mechanik by 
chciał, żeby wszystko poszło szybko, 
łatwo i przyjemnie. Ale trafia się spo-
ro samochodów, które są zagadkami. 
Takie samochody, tak naprawdę robi 
się za półdarmo, bo czas jest nie po-
liczalny – stracony… W serwisie to 
podejrzewam, że klient zapłaciłby 
masę pieniędzy. Czasami nie jeste-
śmy nawet w stanie policzyć wszyst-
kich godzin danej roboty, gdybyśmy 
je policzyli, to cena byłaby nieade-
kwatna do danej usługi – dodaje Se-
bastian Grabarczyk. Jak opowiada-
ją nasi rozmówcy, często trafiają się 
tzw. „miny”, czyli z założenia pro-
ste zlecenia, które zamieniają się w 
czasochłonne, niekiedy kilkudnio-
we naprawy, przez które warsztat 
nie może obsłużyć kolejnych zleceń. 

- Czasami się trafiają tzw. „miny” - 
jest tego troszeczkę… Nieraz są ta-
kie zadania, że coś się urwie, coś się 
popsuje w jakimś miejscu niedostęp-
nym, a to gdzieś śruba nie pójdzie - 
takie sytuacje przerabiamy na bieżą-
co. Przez to niektóre roboty są dłuż-
sze – opowiada pan Arkadiusz. - 
Bywa, że umówimy się na prostą ro-
botę, a tu okazuje się, że trzy śruby 
się urywają i wiadomo co wtedy się 
dzieje… pojawiają się kolejne proble-
my. Nie ma tak, że podchodzi się do 
samochodu i się nigdy nic nie wyda-
rzy, są różne rzeczy. Ja np. dwie świe-
ce wyciągałem z głowicy dwa dni, 
no i ile ja mam wziąć za taką świe-
cę? Powiem komuś kwotę adekwat-
ną do długości pracy, to zostanę „wy-
śmiany”. A dwa dni czasu stracone… 
Kiedyś miałem taki przypadek, je-
den szczególny. Trzy razy silnik roz-
kładałem i siedem razy wyciągałem 
skrzynie biegów. Wszystko przez to, 
że osoby, które zajmują się szlifowa-
niem wałów, nie zauważyły, że wał 
jest pęknięty. Sprawdzili współosio-
wość wału i stwierdzili, że wszystko 
jest proste… Klient do nas przyjechał 
i ja przez półtora miesiąca zajmowa-
łem się tylko tym jednym samocho-
dem. Jak pan myśli do kogo klient 
miał pretensje? Oczywiście do me-
chanika… Przy takich pracach nie da 
się zarobić, a i miejsce w garażu jest 
zajęte dla innych klientów. Jeszcze in-
nym razem zdarza się, że trzeba pół 
samochodu rozebrać dla jednej śrub-
ki, tak właśnie często wygląda ten za-
wód – opowiada pan Sebastian. Po-
mimo częstych trudności, zdarzają 
się również zlecenia gdzie wszyst-
ko idzie tak jak powinno. Najwię-
cej problemów występuje wówczas, 
gdy naprawiany jest samochód z 
utrudnionym dostępem do silnika. 
Zatem, jakie samochody łatwiej się 
naprawia? - Które samochody lepiej 
się robi? Fajnie się robi samochody, w 

których jest dostęp, czyli Audi, Volks-
wagen, który  ma też najprostsze sil-
niki, ponadto Skoda, jeśli mówimy o 
tych starszych. A np. francuskie auta 
jak Renault, Peugeot, czy też amery-
kańskie Fordy - to bywa, że nie idzie 
gdzie rąk wcisnąć – opowiada Arka-
diusz Dudek. 

Stali klienci pozwalają 
przetrwać 

Rynek usług z zakresu mechani-
ki samochodowej w Stargardzie jest 
niezwykle rozbudowany. Przy samej 
ul. Rzeźniczej funkcjonuje w sumie 
kilkanaście warsztatów, a w oko-
licach placu, na którym mieści się 
opisywana przez nas Auto Napra-
wa, takich firm jest aż sześć. Wobec 
tak dużej konkurencji, w przetrwa-
niu na rynku pomaga już wyrobio-
na dobra marka, czyli grupa sta-
łych klientów.  - My na brak klien-
tów nie narzekamy. Mamy tyle robo-
ty, że trudno nam znaleźć czas. Cie-
szymy się z naszych stałych klientów, 
którzy już poznali się naszych usłu-
gach i polecają nas swoim znajomym 
- mówi Sebastian Grabarczyk. – To 
działa w dwie strony, tzn. trudno jest 
mi odmówić pomocy takiemu stałe-
mu klientowi w nagłej sytuacji, gdy 
np. popsuje mu się auto, to zdarzało 
mi się, że przyjeżdżałem na miejsce i 
albo naprawiałem usterkę, albo ho-
lowałem pojazd do naszego warszta-
tu. Nieraz bywa, że odbieram telefo-
ny nawet w niedzielę, wiem, że sporo 
czasu poświęcamy tej pracy, ale chy-
ba właśnie dzięki temu nie możemy 
narzekać na brak zleceń – mówi Ar-
kadiusz Grabarczyk. Panowie jed-
nym głosem mówią o tym, że ich 
planami na przyszłość jest utrzyma-
nie swojej firmy na takim poziomie, 
na jakim znajduje się obecnie. Jeśli 
wciąż będą mogli liczyć na stałych 
klientów, to nie boją się o przyszłość 
swojej działalności. 

KR

Na zdjęciu Sebastian Grabarczyk, zabierający się do kolejnego zlecenia Arkadiusz Dudek przyznaje, że nie może narzekać na brak pracy

Auto naprawa mieści się przy ul. Rzeźniczej 6-8, na terenie Autoholowania Spe-
edhol. Jak widać na zdjęciu, do mechaników ustawiają się kolejki klientów

Nasi Przedsiębiorcy: Auto Naprawa – A. Dudek i S. Grabarczyk
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Wójt Gminy
 Kobylanka

zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń  wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy i najmu stanowiących własność Gminy 
Kobylanka – zarządzenie             

  nr 87/2016  z dnia 5 października 2016r.
Z wykazem można zapoznać się w siedzibie 

Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12 lub 
na stronie internetowej www.bip.kobylanka.pl. 

Nowy komendant policji Robert Nowak wita sztandar

Zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców
We wtorek 4 października w gmachu komendy powiatowej policji odbyło się uroczyste objęcie stanowiska Komendanta przez mł. insp. Roberta Nowaka. 
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła powołał go na to stanowisko rozkazem personalnym  z dniem 15 czerwca tego roku.

 Komendant Wojewódzki Policji 
w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła 
z dniem 15 czerwca 2016 roku po-
wierzył pełnienie obowiązków służ-
bowych na stanowisku Komendan-
ta Powiatowego Policji w Stargar-
dzie mł. insp. Robertowi Nowako-
wi. Wcześniej mł. insp. Robert No-
wak był Zastępcą Komendanta Miej-
skiego Policji w Szczecinie. We wto-
rek 4 października przyszedł czas 
na przedstawienie Komendanta Po-
wiatowego Policji w Stargardzie mł. 
insp. Roberta Nowaka, który oficjal-
nie objął stanowisko i przywitał się ze 
sztandarem. 

 - Chciałbym na początku podzię-
kować panu komendantowi woje-
wódzkiemu za okazane zaufanie. 
Mam nadzieję, że tego zaufania nie 
zaprzepaszczę – powiedział w oko-
licznościowej przemowie nowy ko-
mendant Robert Nowak – Doło-
żę wszelkich starań, żeby jednost-
ka funkcjonowała w jak najbardziej 
optymalny sposób. Wiem, że nasza 
jednostka, o czym wspominał pan ko-
mendant nie należy do łatwych. Nasz 
powiat nie jest oddalony znacznie 
od Szczecina w związku z czym ro-
dzą się określone problemy. Sprawo-
wanie funkcji komendanta powiato-
wego stanowi dla mnie olbrzymi za-
szczyt. I zdaję sobie też sprawę z tego, 

że jest to wielka odpowiedzialność. 
Będę przywiązywał dużą wagę do re-
alizacji priorytetów, które stawiane są 
przed komendą powiatową zarówno 
przez komendanta wojewódzkiego, 
jak i komendanta głównego policji. 
Jednym z istotnych elementów mojej 
służby będzie dążenie do wzrostu po-
czucia bezpieczeństwa mieszkańców 
naszego powiatu poprzez wszelkie-
go rodzaju działania także z partne-
rami pozapolicyjnymi. Z pewnością 
zwrócę uwagę na ukształtowanie od-
powiednich stosunków międzyludz-
kich, zarówno między policjantami 
i pracownikami policji, jak funkcjo-
nariuszami i mieszkańcami powiatu. 
Chciałbym aby nasza jednostka była 
postrzegana jako organizacja spraw-
na i skuteczna – powiedział mł. insp. 
Robert Nowak. 

 - Nowy szef stargardzkiego garni-
zonu pełni służbę w Policji od 1991 
r. Wcześniej pracował w prewencji, 
w pionie dochodzeniowo-śledczym, 
a następnie kryminalnym. W roku 
2000 awansował na stopień oficer-
ski. W 2001 roku został mianowany 
na stanowisko Zastępcy Komendan-
ta Komisariatu Policji Szczecin Nad 
Odrą, a trzy lata później na stano-
wisko Zastępcy Komendanta Komi-
sariatu Policji Szczecin Niebuszewo. 
W 2006 został Komendantem Ko-

misariatu Policji Szczecin Niebusze-
wo, gdzie służbę pełnił do 15 marca 
2011 roku, kiedy to został Zastęp-
cą Komendanta Miejskiego Policji w 
Szczecinie i nadzorował m. in. pracę 
pionu kryminalnego. Jeszcze tego sa-
mego roku został powołany na sta-
nowisko I Zastępcy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Goleniowie. Na-
stępnie w październiku 2012 roku 
został mianowany na stanowisko 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Łobzie, a od 1 czerwca wrócił do 
Komendy Miejskiej Policji w Szcze-
cinie na stanowisko I Zastępcy Ko-

mendanta – odczytał w nocie bio-
graficznej nowego komendanta, 
podkom. Łukasz Famulski. 

  W życiu prywatnym mł. insp. 
Robert Nowak to szczęśliwy mąż i 
ojciec, który między innymi ukoń-
czył studia magisterskie na Wy-
dziale Humanistycznym Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, kierunek 
politologia, specjalizacja Bezpie-
czeństwo Narodowe oraz Studia 
Podyplomowe na kierunku „Bez-
pieczeństwo wewnętrzne” w za-
kresie zarządzania kryzysowego w 
Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

  We wtorek 4 października w 
uroczystej zbiórce udział wzię-
li między innymi Komendant Wo-
jewódzki Policji w Szczecinie mł. 
insp. Jacek Cegieła, przedstawicie-
le Starostwa Stargardzkiego, Urzę-
du Miasta, władz gminnych powia-
tu stargardzkiego, biura poselskiego 
M. Jacha, wymiaru sprawiedliwo-
ści, a także wszyscy przedstawicie-
le służb mundurowych z generałem 
brygady Dariuszem Górniakiem 
Dowódcą 12. Brygady Zmechanizo-
wanej na czele.

(ps)

Gratulacje nowemu komendantowi Robertowi Nowakowi składał m.in. płk. Jacek Rolak, dowódca Bryg. Wsparcia Dowodzenia WKP-W

Zwiedzali zabytki

„Pamięć w kamieniu wykuta”
„Pamięć w kamieniu wykuta. Pomniki i inne upamiętnienia w powiecie stargardzkim” – 
takie hasło przyświecało drugiemu objazdowi studyjnemu, zorganizowanemu w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa. Tym razem, mieszkańcy zwiedzili zabytki w Krępcewie, 
Bralęcinie, Suchanówku i Krąpielu. Organizatorem wycieczki był Powiat Stargardzki. 

Objazd odbył się w sobotę 1 paź-
dziernika. Zwiedzanie rozpoczę-
to od Krępcewa. Tam, na rozstaju 
dróg przed wsią, mieszkańcy po-
znali historię krzyża dziękczyn-
nego z XVI wieku. W Bralęcinie, 
uwagę przykuł pomnik poległych 
podczas I wojny światowej, poło-

żony na wiejskim cmentarzu. Z hi-
storią kolejnego pomnika, również 
poświęconego poległym w trakcie 
I wojny światowej, zapoznano się 
w Suchanówku, na terenie cmen-
tarza przykościelnego. Zwiedzono 
też wiejski kościół   z XVI wieku. 
Objazd zakończył się w Krąpielu, 

gdzie także znajduje się pomnik, 
wykonany w celu upamiętnie-
nia ofiar I wojny światowej. Prze-
wodnikiem wycieczki był Andrzej 
Bierca z Muzeum Archeologiczno-
-Historycznego w Stargardzie. 

red

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników objazdu studyjnego

ReKlama

OGŁOSZeNIe



8 Nr 77 (1718)

91 573 09 96

Zabawy książką w SP w Dolicach

„Lekturowe podchody”
Otwarcie na lekturę, pokochanie książek jest najlepszą drogą do poznawania świata, 
a zabawy z książkami zachęcają do sięgania po następne. Dlatego 5 października w 
ramach lekcji j. polskiego pod kierunkiem p. Anny Wyrwał uczniowie klas piątych ze 
Szkoły Podstawowej w Dolicach bawili się w „lekturowe podchody”. 

Celem było rozwijanie zaintereso-
wań czytelniczych dzieci, wywoła-
nie zainteresowania uczniów książką, 
rozwijanie wyobraźni, a także ćwi-
czenie umiejętności pracy w zespo-
le i kształtowanie poczucia odpowie-
dzialności za efekty własnej pracy. Na 
początku zajęć uczniowie otrzymali 
od posłańca z gimnazjum informację, 
że ich koleżanki z klasy zostały po-
rwane. Żeby je uwolnić, dzieci musia-
ły wykonać kilka poleceń związanych 
z lekturą, a wcześniej odnaleźć koper-
ty z zadaniami na podstawie dołączo-

nych wskazówek. Zadania były ukry-
te na terenie szkoły oraz w jej bliskiej 
okolicy. Uczniowie musieli m. in. uło-
żyć wydarzenia z lektury w kolejności 
chronologicznej i przykleić je na dużej 
kartce, odpowiedzieć na kilka pytań 
związanych z treścią książki, wykonać 
na dużym arkuszu papieru mem do-
tyczący bohatera, znaleźć informacje 
o autorze oraz wypisać kilka innych 
jego dzieł. Ostatnie zadania dzieci 
miały wykonać w bibliotece. Okazało 
się, że „porywaczem” jest pan Marek 

Wejman, kierownik Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Dolicach, pod któ-
rego opieką dziewczynki wykonywa-
ły te same zadania, co klasa. Najwięcej 
radości dostarczyło uczniom poszuki-
wanie koleżanek ukrytych... za książ-
kami, w kartonach i innych dziwnych 
miejscach. Klasa Va złożyła uroczystą 
obietnicę, że kolejną lekturę przeczyta 
100 % uczniów, jeśli podobne zabawy 
będą odbywały się częściej. Trzyma-
my za słowo! 

(red)

Na podstawie otrzymanych wskazówek 
uczniowie musieli odnaleźć koperty z 
zadaniami do wykonania

Aby uwolnić porwane koleżanki uczniowie musieli wykonać kilka zadań związa-
nych z książką

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

Maria Moroz – ur. 4 października, w. 3.150 g., dł. 
54 cm. Córka Darii i Marcina. Na zdjęciu z (od le-
wej) – dziadkiem Franciszkiem i ciociami – Wiolet-
tą i Urszulą.

Adam Nika – ur. 5 
października, w. 2.850 
g., dł. 51 cm. Syn Mal-
winy i Rafała

Fabian Szewczak – ur. 3 października, w. 
2.850 g., dł. 55 cm. Syn Dagmary i Krzysztofa.

Bartosz Piechocki – 
ur. 4 października, w. 
4.100 g., dł. 59 cm. Syn 
Magdaleny i Grzegorza

Piotr Bednarek – ur. 5 
października, w. 3.300 g., 
dł. 55 cm. Syn Niny i Grze-
gorza.

Sebastian Sommer – ur. 2 października, w. 3.900 
g., dł. 60 cm. Syn Adrianny i Macieja.

Laura – ur. 5 paździer-
nika, w. 3.500 g., dł. 53 
cm. Córka Agnieszki i 
Łukasza
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Parafia pw. Ducha Świętego
ul. Warszawska 31

Niedziela: 7.00, 9.30, 
11.00, 12.30, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 
18.00
Biuro parafialne czynne:
Poniedziałek 16.00 - 17.00
Środa 16.00 - 17.00
Piątek 16.00 - 17.00
tel: 91 577 55 85

Parafia pw. św. Józefa Oblub. NMP
ul. św. Jana Chrzciciela 1

Niedziela: 6.30, 8.00, 9.30, 
11.00, 12.30, 14.00, 19.00
Dni powszednie: 6.30, 
8.00, 18.30
Biuro parafialne czynne:
Poniedziałek - Czwartek 
16.00 - 17.30
Piątek - Sobota 11.00 - 
12.00
tel. 91 578-30-50 wewn. 37 
biuro@swjozef.stargard.pl

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
ul. Twardowskiego 1

Niedziela: 8.30, 10.30, 12.00, 
18.00
Dni powszednie: 8.30, 10.30, 
12.00, 18.00
Biuro parafialne 
tel: 91 576-07-53

Parafia pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata

ul. J. Nowakowskiego 2
Niedziela: 6.45, 8.30, 10.00, 
11.30, 13.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00,18.00

Biuro parafialne czynne:
Poniedziałek, Środa, 
- 16.00 - 17.00
Czwartek , Wtorek 
9.00 - 10.00
tel. 91 573-75-75 
biuro@chrystuskrol.info

Parafia pw. NMP Królowej Świata
ul. Bol. Krzywoustego 12

Niedziela: 8.00, 9.30, 11.00, 
12.30, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 
18.00
Biuro parafialne czynne: 
wtorek i czwartek od 16 do 
17,
w soboty przed południem 
od 10 do 12.
tel: 91 578 30 22

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5

Niedziela: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 
12.30, 15.00, 16.30,18.30
Dni powszednie: 7.00, 17.00, 
18.00
Biuro parafialne czynne:
Poniedziałek i Czwartek  
9.00 - 11.00; 15:30- 17:00
Środa 15.30 - 17.30
Piątek 15.30 - 17.00
tel: 91 573-21-12

Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa
ul. Żwirki i Wigury 10

Niedziela: 10.00, 11.30, 
18.00
Dni powszednie: wt, czw. 
8:00
Biuro parafialne czynne:
codziennie po mszy 
 wieczornej
tel: 607 573 165 
wrozdeba@poczta.fm

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził 
przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pew-
nej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Za-
trzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, uli-
tuj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokaż-
cie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy je-
den z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 
donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował 
Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu 
zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie 
znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cu-
dzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła. (Łk 17,11-19)

Jezus wchodził do pewnej wsi i wyszło naprzeciw Niego 
dziesięciu trędowatych. Ewangelista Łukasz pokazuje nam 
przez ten fakt, że w każdym miejscu, dosłownie wszędzie są 
ludzie potrzebujący. Czy ja ich dostrzegam? Czy widzę tych, 
którzy obok mnie doświadczają jakiejś biedy, niedostatku. 
Jezus nie przeszedł obojętnie wobec trędowatych. Wysłuchał 
ich, poświęcił im swój czas. A ja? Czy mam czas dla dru-
giego człowieka? Mam czas by wysłuchać, by porozmawiać? 
A może jestem aż tak zabiegany, zarobiony, że drugi czło-
wiek jest mi tylko zawadą? Poświęcić swój czas potrzebują-
cym. Oni są blisko nas. Do Jezusa podeszli trędowaci. Może-
my sobie wyobrazić tę sytuację. Dziesięciu chorych na trąd 
idzie w kierunku Jezusa. Apostołowie zapewne byli przera-
żeni. Patrzyli na ludzi mających zakaźną chorobę, od któ-
rych trzeba trzymać się z daleka. My współcześnie też nie-
których traktujemy jak trędowatych. Omijamy ich szerokim 
łukiem. Jezus tak nie postępuje. Rozmawia z nimi. Poświę-
ca im swój czas. Przystanął, aby zmierzyć się z ludzką trage-
dią. Proszą Go by ich uzdrowił. Jezus ich nie dotyka. Odsy-
ła ich do kapłanów. Co się stało? Gdy byli w drodze zostali 
uzdrowieni! Łaska uzdrowienia przyszła do nich przez ich 
posłuszeństwo słowom Jezusa. Wielkie rzeczy dokonuje Bóg 
w życiu tych, którzy są posłuszni Jego słowu. Czy ja jestem 

posłuszny temu co mówi Bóg w swoim słowie i przez usta 
współczesnych apostołów? Czy przyjmuję w duchu posłu-
szeństwa nauczanie Kościoła? Aby doświadczyć uzdrawia-
jącej łaski Bożej należy być posłusznym. Co dzieje się dalej? 
Dziesięciu zostaje uzdrowionych, ale tylko jeden wraca do 
Jezusa aby Mu podziękować. Dziesięciu zostało uzdrowio-
nych na ciele, ale tylko jeden otrzymał również uzdrowienie 
duszy. Jezus przynosi zbawienie tym, którzy w Niego wie-
rzą. Ten Samarytanin to odkrył. Były trędowaty z każdym 
krokiem pałał większym pragnieniem spotkania z Jezusem. 
Wrócił, aby oddać chwałę Bogu. To wiara ma moc uzdrawia-
nia. Każdy z nas jest na swój sposób trędowaty. W każdym 
z nas jest coś zakaźnego, coś co nas paraliżuje, odizolowu-
je. W życiu każdego z nas są przestrzenie, które wymagają 
uzdrowienia. Nasze relacje, myśli, postępowanie. Jezus pra-
gnie dotykać twojego trądu, ale trzeba do niego przyjść. Z 
wiarą prosić o łaskę uzdrowienia. Mam nie tylko wiedzieć, 
że On jest wszechmocny. Mam pragnąć osobistego doświad-
czenia Jego mocy. Trędowaty z każdym krokiem był bliżej 
Jezusa. Ja także w moim życiu mam dokonać jakiegoś kro-
ku, który wyrwie mnie z duchowego trądu, który paraliżuje 
moje serce. Czy pozwolisz, aby Jezus Cię uzdrowił? A może 
wolisz być dalej trędowaty? 

Ks. Krystian Dylewski 
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Powiatowy Urząd Pracy 
w Stargardzie

ul. Pierwszej Brygady 35,
73-110 Stargard
tel. 91 578 40 14,
fax. 91 578 05 37

e-mail: urzad@pupstargard.pl
www.stargard.praca.gov.pl
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MARIANOWO

CHOCIWEL

WIEŚCI Z GMIN POWIATU
KOBYLANKA

DOLICE

STARA DĄBROWA

Bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie 

Burmistrz Suchania zaprasza mieszkańców Gmi-
ny Suchań, którzy ukończyli 65 rok życia oraz dzie-
ci w wieku 3 - 6 lat na bezpłatne szczepienia prze-
ciwko grypie.

Szczepienia rozpoczną się 13 września 2016 r. i 
potrwają do 31 października 2016 r.

Na szczepienie należy zgłaszać się z:
•	 dorośli	-	dokumentem	tożsamości,
•	 dzieci	–	książeczką	zdrowia	dziecka,
do Niepublicznego Ośrodka Zdrowia ,,Askle-

pios” przy ul. Kard. A. Hlonda 33 w Suchaniu, w 
godz. od 8.00 do 18.00. 

Szczepienie poprzedzone będzie badaniem lekar-
skim. 

Stanisława Bodnar 
Burmistrz Suchania 
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BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

Uczniowie SP w Strachocinie pomogli 
zwierzętom w Kiczarowie

Trzeba być wrażliwym na 
potrzeby i problemy innych
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strachocinie wrażliwi na krzywdę zwierząt, kolejny 
raz ochoczo przystąpili do akcji charytatywnej na rzecz bezdomnych psów i kotów.                

W schronisku w Kiczarowie prze-
bywają psy i koty z terenu miasta i 
gminy Stargard, a liczba ich zmie-
nia się każdego dnia. Zbliża się 
zima, a więc najgorszy okres dla 
bezdomnych zwierząt. Chwaleb-
nym jest to, że to grupy zerówek, 
pod bacznym okiem wychowaw-
czyń pani Marty Rembas oraz Eli-
zy Krupa, zorganizowały akcję do-
broczynną na rzecz podopiecznych 
schroniska w Kiczarowie. Celem 
akcji było uwrażliwienie dzieci na 

problemy i potrzeby zwierząt, mo-
bilizacja uczniów do podjęcia dzia-
łań mających na celu niesienie bez-
warunkowej pomocy oraz ukaza-
nie różnych aspektów działania na 
rzecz wolontariatu. Zbieraliśmy ryż, 
kaszę, makarony, karmę suchą i w 
puszkach, ale też kocyki i ręczniki, 
a nawet materace. Dzieci wykaza-
ły ogromną wrażliwość. Zebraną w 
szkole żywność dla zwierząt zawieź-
liśmy do schroniska w Kiczarowie. 
Dziękujemy wszystkim dzieciom i 

rodzicom za zaangażowanie, pod-
kreślając jak istotne jest wychowa-
nie w duchu poszanowania zwierząt 
i pomagania innym. 

Marzena Kacperska

Dzieci zbierały karmę dla psów i kotów ze schroniska w Kiczarowie

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe



14 Nr 77 (1718)

91 573 09 96

Wojewódzka liga Okręgowa

Blamaż rezerw 
Błękitnych
Miniona sobota była nieudana dla reprezentantów powia-
tu stargardzkiego w rozgrywkach V ligi. Zorza Dobrzany 
uległa Mierzyniance 0:1, Ina Ińsko poległa w Pniewie, a 
rezerwy Błękitnych Stargard doznały klęski w starciu z li-
derem z Morynia.

W poprzedniej kolejce podopieczni 
Jana Szydłowskiego pokonali na wła-
snym boisku Odrę Chojna, 8:1. Tym 
razem osiągnęli całkowicie odwrotny 
rezultat. Tak skrajna sytuacja nastąpi-
ła już w tym sezonie po raz drugi. Pod 
koniec sierpnia Błękitni II zanotowali 
kolejno wyniki 7:1 i 1:7. Jednak wów-
czas z szeregach Błękitu zabrakło do-
świadczonych piłkarzy występujących 
niejednokrotnie na boiskach II ligi, a 
tym razem nie brakowało. W składzie 
Błękitnych wyszli Sebastian Inczew-
ski, Michał Magnuski, Arkadiusz Ja-
sitczak, Bartłomiej Zdunek, czy Ro-
bert Gajda. Zostali jednak przyćmieni 
przez gwiazdy Morzyska Moryń. Go-
spodarze już do przerwy wygrywali 
ze stargardzką jedenastką, 5:0, a szyb-
kie trzy bramki Kacprowi Sobczyko-

wi strzelił Maciej Ropiejko. Nie wie-
le lepiej było także po zmianie stron i 
ostatecznie Błękitni II zeszli z boiska 
pokonani, 8:1.

W 8. kolejce wojewódzkiej okrę-
gówki nie zachwycili również pozo-
stali przedstawiciele naszego powiatu. 
Zorza Dobrzany przegrała w Mierzy-
nie z Mierzynianką, 0:1, a Ina Ińsko 
została pokonana przez Błękit Pnie-
wo, 2:1. 

W sobotę nasze zespoły zagrają 
na własnych boiskach. Ina podejmie 
szczecińską Stal, Zorza zagra z Wy-
brzeżem Rewal. Natomiast dzień póź-
niej Błękitni II spróbują się zrehabili-
tować w pojedynku z wiceliderem ta-
beli, Regą Trzebiatów.

M.B.

Wyniki 8. kolejki:
Stal - Chemik 0:2,
Rega - Piast 3:1,
Wybrzeże - Arkonia 1:2,
Mierzynianka - Zorza 1:0,
Błękit - Ina 2:1,
Odra - Polonia 5:3,
Morzycko - Błękitni II 8:1,
Czarni - Iskra 2:5.
Tabela Szczecińskiej Ligi Okręgowej:
1.  Morzycko Moryń 8 19 33-6 
2.  Rega Trzebiatów  7 19 19-6 
3.  Chemik Police  8 17 16-7 
4.  Iskra Golczewo  8 15 22-12 
5.  Błękitni II Stargard 8 15 31-22 
6.  Wybrzeże Rewal  8 15 25-10 
7.  Stal Szczecin  8 12 14-18 
8.  Błękit Pniewo  8 12 11-22
9.  Ina Ińsko  8 11 12-21 
10.  Arkonia Szczecin 8 10 12-10 
11.  Zorza Dobrzany  8 9 13-19 
12.  Piast Karsko  8 9 17-21 
13.  Czarni Lubanowo 7 7 12-16
14.  Odra Chojna  8 7 10-29 
15.  Mierzynianka Mierzyn 8 6 5-15 
16.  Polonia Płoty  8 1 11-29

Błękitni byli bezradni w Moryniu

Wyniki 8. kolejki 
gr. płd. regionalnej okręgówki:
Mechanik - Orzeł 2:1,
CRS - Unia 1:0,
Orkan - Koral 1:3,
Sokół - Kłos 2:2,
Ogniwo - Mieszko 1:0,
Biali - Gavia 2:4,
Klon - Sęp 6:3,
Polonia - Zieloni 4:1.

Tabela gr. płn.: 
1.  Flota Świnoujście 8 24 45-4 
2.  Wicher Brojce  8 20 23-12 
3.  Masovia Maszewo 8 18 25-10 
4.  Mewa Resko  8 18 19-11
5.  Iskierka Szczecin  8 15 20-8 
6.  Orzeł Łożnica  8 13 18-15 
7.  Sparta Gryfice  8 12 10-15 
8.  Błękitni Trzygłów 8 12 17-14 
9.  Sarmata Dobra  8 11 11-16 
10.  Pomorzanin Nowogard 8 10 11-16 
11.  Pomorzanin Krąpiel 8 9 13-19 
12.  Promień Mosty  8 7 13-25
13.  Tanowia Tanowo  8 7 11-22 
14.  Odrzanka Radziszewo 8 5 12-19
15.  Ehrle Dobra Szcz. 8 2 7-26 
16.  Zootechnik Kołbacz 8 1 7-30

Tabela gr. płd.:
1.  Gavia Choszczno 8 18 17-6 
2.  Ogniwo Babinek  8 15 11-9 
3.  CRS Barlinek  8 15 14-10 
4.  Sokół Pyrzyce  8 14 17-12 
5.  Klon Krzęcin  8 14 20-19 
6.  Sęp Brzesko  8 12 20-16 
7.  Koral Mostkowo  8 12 14-18
8.  Mechanik Warnice 8 11 11-15 
9.  Unia Dolice  8 11 11-9 
10.  Biali Sądów  8 10 18-14 
11.  Polonia Giżyn  8 10 20-21 
12.  Orzeł Trzcińsko  8 9 18-17 
13.  Zieloni Zielin  8 9 14-20 
14.  Mieszko Mieszkowice 8 8 6-8 
15.  Kłos Pełczyce  8 5 10-16 
16.  Orkan Suchań  8 5 4-15

Regionalna Klasa Okręgowa

Czarny weekend w powiecie
VI-ligowcy z powiatu stargardzkiego, podobnie jak V-ligowcy, w komplecie przegrali 
swoje pojedynki. W sobotę porażek doznały ekipy Unii Dolice i Orkana Suchań, a w 
niedzielę Pomorzanina Krąpiel i Białych Sądów.

Najmniej może dzi-
wić porażka Pomorzanina 
Krąpiel. Ich sobotni rywal 
to bezwzględny kandydat do 
awansu. Flota Świnoujście w 
starciu z beniaminkiem ro-
biła, co chciała, strzelając 
osiem bramek, tracąc przy 
tym tylko jedną. Końcowe 
wyniki drużyn występują-
cych w grupie południowej 
były już mniej oczywiste. 
Biali Sądów zakończyli nie-
stety dobrą passę i przegrali 
na własnym boisku z Gavią 
Choszczno, 2:4. Z początku 
podopieczni Piotra Kaczora 
prezentowali się jeszcze bar-
dzo solidnie. W 22. minucie 
po trafieniu Jarosława Teleja 
prowadzili, 2:1. W kolejnych 
minutach do siatki trafia-
li jednak jedynie przyjezd-
ni. Unia Dolice długo utrzy-
mywała bezbramkowy remis 
z ekipą z Barlinka, ale w do-
liczonym czasie gry dała się 
zaskoczyć. Natomiast Orkan 
Suchań doznał piątej poraż-
ki w sezonie i spadł na ostat-
nie miejsce w tabeli. Tym ra-
zem przegrał na własnym 
boisku z Koralem Mostko-
wo, 1:3, choć od 8. minuty 
prowadził po strzale Damia-
na Sałapaty.

W 9. kolejce wiemy na 
pewno, że nie wszystkie ze-
społy z powiatu przegrają. 
W sobotę w Dolicach doj-
dzie bowiem do meczu der-
bowego, w którym Unia po-
dejmie Białych. 

M.B.

Wyniki 8. kolejki 
gr. płn. regionalnej okręgówki:
Sparta - Błękitni 1:0,
Ehrle - Masovia 0:2,
Iskierka - Wicher 2:2,
Tanowia - Odrzanka 1:1,
Pomorzanin N. - Promień 1:1,
Sarmata - Orzeł 2:1,
Zootechnik - Mewa 2:7,
Flota - Pomorzanin K. 8:1.

Pomorzanin tylko się przyglądał poczynaniom piłkarzy Floty
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Piłka nożna kobiet

Wielkie mecze stargardzkich piłkarek
Kolejny, bardzo pracowity okres mają za sobą piłkarki Błękitnych Stargard. W sobotę pokonały w 5. kolejce I ligi SMS-a Łódź, 4:3, a w środę 
odniosły największy sukces w historii klubu wygrywając w finale Pucharu Polski ZZPN z ekstraligową Olimpią Szczecin, 2:1. 

Sobotnie spotkanie piłkarek 
Błękitnych Stargard w 5. kolej-
ce rozgrywek grupy północnej 
I ligi było przedsmakiem przed 
środowym hitem w Pucharze 
Polski. Dramaturgią przewyż-
szało jednak wszystkie mecze 
rozegrane tego dnia. Podopiecz-
ne Krzysztofa Kubackiego obję-
ły prowadzenie już w 9. minucie, 
kiedy to na listę strzelców wpisa-
ła się Kornelia Grosicka – siostra 
reprezentanta Polski, Kamila. 

Przyjezdne jeszcze przed prze-
rwą zdołały jednak objąć pro-
wadzenie. Gdy z boiska, kilka 
minut po zmianie stron, usunię-
ta została Maryna Huzarevich, 
wydawało się, że nic nie uratu-
je stargardzianek przed drugą 
z rzędu porażką ligową. Nasze 
dziewczyny wykazały się jednak 
niezwykłym hartem ducha i am-
bicją. Po strzale Weroniki Szu-
by wyrównały, a gdy łodzianki 
ponownie wyszły na prowadze-

nie, oddały dwa, kapitalne strza-
ły, których autorkami były Ewa 
Smurzyńska i Karolina Strusz-
czyk. Dzięki temu odniosły dru-
gą wygraną w tegorocznych roz-
grywkach I ligi i awansowały na 
5. miejsce w tabeli.

Cztery dni później w bardzo 
podobnym zestawieniu wyszły 
na finałowy mecz Pucharu Pol-
ski ZZPN przeciwko ekstrali-
gowej Olimpii Szczecin. - Trak-
tujemy ten mecz jako rewanż 
za porażkę w Pucharze Polski z 
poprzedniego sezonu – mówił 
przed meczem trener Krzysz-
tof Kubacki. Błękitne przegrały 
wówczas 0:1. W środę również 
nie rozpoczęły spotkania w do-
brym stylu. Marta Rybacka mu-
siała wyjmować piłkę z siatki 
już w 2. minucie spotkania. Od-
powiedź Weroniki Szuby była 
jednak błyskawiczna. Od tego 
momentu rozpoczęła się woj-
na nerwów. Do przerwy wynik 
nie uległ zmianie, ale decydują-
cą akcję stargardzianki przepro-
wadziły tuż po zmianie stron. W 
polu karnym została sfaulowa-

na jedna z piłkarek Błękitnych, a 
rzut karny na bramkę zamieniła 
Marta Krakowska. Korzystny re-
zultat dla gospodyń utrzymał się 
do końcowego gwizdka sędzie-

go. Teraz nasze piłkarki czekają 
na rywala w centralnej fazie Pu-
charu Polski sezonu 2016/17.

M.B.

Błękitne-SMS

Finał Pucharu Polski ZZPN:
Błękitne Stargard – Olimpia Szczecin 2:1 (1:1)
Bramki:Szuba (10`), Krakowska (49` z karnego) – Tarnowska 

(2`)
Błękitne: Rybacka – Huzarevich, Struszczyk, Tarnowska, Krus, 

Smurzyńska, Krakowska, Szuba, Grosicka (Wach), Motas, Siwek 
(Waszkiewicz)

Błękitne Stargard – UKS SMS II Łódź 4:3 (1:2)
Bramki: Grosicka (9`), Szuba (59`), Smurzyńska (73`), Strusz-

czyk (77`) – Stanović (23`), Jedlińska (40`), Karczewska(65`).
Błękitne: Rybacka – Grosicka (Wach), Huzarevich, Konefał (So-

cha), Krakowska, Krus (Jankowska), Motas (Smurzyńska), Siwek, 
Struszczyk, Szuba (Konopka), Tarnowska.

Czerwona kartka: Huzarevich (Błękitne)

Pozostałe wyniki 5. kolejki:
Stomil - Polonia 0:0,
KS Raszyn - Unifreeze 0:1,
KKP - Medyk II 1:1,
Praga - Stilon 7:0.

Tabela I ligi:
1.  Unifreeze Górzno 5 12 11-5 
2.  Polonia Poznań  5 11 8-2 
3.  Medyk II Konin  5 9 8-3 
4.  KKP Bydgoszcz  5 9 7-3 
5.  Błękitni Stargard  5 8 9-9 
6.  SMS II Łódź  5 7 15-10 
7.  Stomil Olsztyn  5 4 2-7 
8.  Praga Warszawa  5 3 12-10 
9.  KS Raszyn  5 2 0-6 
10.  Stilon Gorzów  5 2 2-19

Błękitne w tańcu radości po zwycięstwie nad SMS-em

Puchar Polski ZZPN

Pucharowe wzloty i upadki
Z trzech zespołów z powiatu stargardzkiego, które dotarły do IV rundy wojewódzkiego 
Pucharu Polski, po środowych meczach na placu boju pozostały dwie. Do dalszej fazy 
awansowały Kluczevia Stargard i Jedność Przewłoki, a Unia Stargard odpadła.

Największą niespodzianką jest 
postawa Jedności Przewłoki. Szó-
sta drużyna 2 grupy szczecińskiej 
A-klasy, pokonując na własnym bo-
isku IV-ligową Inę Goleniów 2:0, 
awansowała do 1/8 finału Pucha-
ru Polski ZZPN. Cztery dni wcze-
śniej podopieczni Wiesława Mo-
rasia przegrali ligowy pojedynek z 
rezerwami Kluczevii Stargard, 0:2. 
W środę po trafieniach Dariusz Łu-
czyńskiego i Szymona Guzika po-

konali jednak Inę Goleniów.
W kolejnym etapie rozgrywek 

pucharowych znalazła się także fa-
woryzowana Kluczevia Stargard. 
Drużyna prowadzona przez Mar-
cina Narkuna wygrała na wyjeź-
dzie z przedstawicielem regional-
nej okręgówki, Gavią Choszczno, 
3:1. Bramki dla przyjezdnych strze-
lali Jarosław Zalas, Tomasz Królak i 
Przemysław Wolski.

Zakończyła się natomiast pucha-

rowa przygoda Unii Stargard. Pod-
opieczni Romana Lewandowskiego 
zamiast u siebie, zagrali w Szczeci-
nie, z IV ligowym Hutnikiem Szcze-
cin. Z wyżej notowanym rywalem 
nie mieli żadnych szans. Grając w 
rezerwowym składzie przegrali w 
niesamowitych rozmiarach, 0:19. 
Sześć bramek dla Hutnika strzelił 
m.in. Łukasz Rdzeń, wychowanek 
stargardzkiej Kluczevii.

Losowanie V rundy niebawem.
M.B.
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Ekspert Piłkarski 
kupon konkursowy nr 8
mecze w dniach: 7-11.10.2016
Polska - Dania
Polska - Armenia
Polonia Bytom – Błękitni Stargard
Dąb Dębno – Kluczevia Stargard
Energetyk Gryfino – Piast Chociwel
Ina Ińsko – Stal Szczecin
Zorza Dobrzany – Wybrzeże Rewal
Błękitni II Stargard – Rega Trzebiatów
Pomorzanin Krąpiel – Iskierka Szczecin
Orzeł Trzcińsko Zdrój – Orkan Suchań
Unia Dolice – Biali Sądów
Mecz dodatkowy:
................................................................
termin dostarczenia kuponów 7.10.2016 godz. 16:00
Proponowane mecze dodatkowe (proszę zamieścić poza 
kuponem)
Stal Stalowa Wola – Kotwica Kołobrzeg
Warta Poznań – Siarka Tarnobrzeg
Sparta Węgorzyno – MKP Szczecinek
Mieszko Mieszkowice – CRS Barlinek
Zieloni Zielin – Sokół Pyrzyce

............................................................
imię i nazwsko

....-....

....-....

....-....

....-....

....-.... 
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Bowling

Mistrzowskie rozpoczęcie 
drukarzy
Obrońcy tytułu mistrzowskiego Stargardzkiej Bowlingowej Ligi Czwórek, Piekarnia 
Sowno/Drukarnia Duchnowicz zanotowali najlepszy start ze wszystkich drużyn wystę-
pujących w elicie. 

Piekarnia Sowno/Drukarnia 
Duchnowicz w dwóch grach 
uzyskała komplet punktów do 
zdobycia. Podobnym bilansem 
mogą się także pochwalić eki-
py Olczak Alarmów i Kręgiel-
ni Rondo (I liga) oraz Klippa-
na i Irmasu (II liga). Zwycięstwa 
Drukarzy miały jednak najwięk-
szy wydźwięk. W pierwszych 
meczach pokonali dwóch kan-
dydatów do podium bez stra-
ty punktu, najpierw szczeciński 
Stick-Art, a w miniony wtorek 
Piekarnię Skrzypczak. Dosko-
nały bilans mają także gospo-
darze z Kręgielni Rondo dowo-
dzeni przez znakomitego Kazika 
Słowińskiego. Z dwoma benia-
minkami poradzili sobie także 
„Olczaki”.

W II lidze najlepszy start za-
notowali gracze Klippana Safety 
Polska. Z wynikami w granicach 
1900 punktów byliby groźnym 
przeciwnikiem dla etatowych I-
-ligowców. Z dwóch wygranych 
do zera cieszyli się także gra-
cze Irmasu. Natomiast 3. miej-

sce zajmuje obecnie ekipa Ar-
tik Malowanie, w której pierw-
sze skrzypce odgrywa Karolina 

Niegierysz, najskuteczniejsza 
zawodniczka II ligi.

M.B.    

Wyniki 2. kolejki I ligi:
Olczak - DJ`s Team 8:0 1951-1746, 
Kręgielnia – Sami Swoi 8:0 2154-1760, 
PEC - Cargotec 6:2 1967-1837, 
Stick-Art – Eon 4:4 1814-1948, 
Jakub Meble – Elemelek 4:4 1934-1892, 
Skrzypczak – Piek/Drukarnia 0:8 1954-2113, 
zaległe: Sami Swoi – PEC 2:6 1936-2084.   

Wyniki 2. kolejki II ligi:
Lucky Strike – Strażaki 0:8 1483-1663, 
La Fiesta – Skarbonki 6:2 1728-1627, 
Monolit – Głos 8:0 1880-1738, 
Artik – Team Strike 4:4 1811-1707, 
The Kumpels – Irmas 0:8 1423-1665, 
Castorama – Klippan 0:8 1460-1960.

MTD, Stihl, Stiga - PHU „SWISSPOL”
Stargard, Strachocin 44a - tel. 91 577 52 03

Stargard, ul. Czarnieckiego 10 - tel. 91 578 61 11

KOSIARKI TRAWNIKOWE
TRAKTORKI, KOSY, 
GLEBOGRYZARKI

Kupuj u profesionalisty - 25 lat na rynku
Serwis - Doradztwo - Kredyty - Części

Drewno kominkowe, 
drewno opałowe, 
Tel. 508 163 512

Opiekunka Osób 
starszych w Niemczech.
 Pracuj legalnie i bezpiecznie. 

Premie świąteczne! 
ATERIMA MED.

 Telefon 91 506 55 55

Sprzedam 
Volkswagena 

LT 28 lub 
zamienię 

na Pickupa
Telefon 

508-163-512

NA SPRZEDAŻ 
MIESZKANIE 
W ŚCISŁYM

CENTRUM, 68m2
 blok 1999r.

209 tys. do negocjacji
tel. 732 700 773

NA SPRZEDAŻ 
MIESZKANIE

 3 pok. 
Os. ZACHÓD

169 tys. do negocjacji

tel. 732 700 773

KINO „HELIOS”  SZCZECIN OUTLET PARK, 

ul. Struga
 7-10.10.2016r.

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

Kultura Dostępna:

Niewinne – napisy, Dramat, 15 LAT
czw 18;00

Kino Konesera:

Zagubieni – napisy, Komedia, 15 LAT
śr 18;30

Kino na Temat:

Nerve – napisy, Thriller, 12 LAT
pt 9;00

Premiera: 

Wołyń, Historyczny, 15 LAT
pt 10;00 11;30 13;15 14;45 18;00 19;15 21;15, sb 10;00 11;30 13;15 14;45 18;00 19;15 21;15, nd 

11;00 13;15 14;45 18;00 19;15 21;15, pn 10;00
11;00 13;15 14;45 18;00 19;15 21;15, wt 10;00 11;00 13;15 14;45 18;00 19;15 21;15, śr 10;00 11;00 

13;15 14;45 18;00 19;15 21;15, czw 10;00
11;00 13;15 14;45 18;00 19;15 21;15

Dziewczyna z pociągu – napisy, Thriller, 15 LAT
pt 11;15 14;00 16;30 19;45 22;15, sb 11;15 14;00 16;30 19;45 22;15, nd 11;15 14;00 16;30 19;45 

22;15, pn 11;15 14;00 16;30 19;45 22;15, wt
11;15 14;00 16;30 19;45 22;15, śr 11;15 14;00 16;30 19;45 22;15, czw 11;15 14;00 16;30 19;45 22;15

Osobliwy dom Pani Peregrine – dubbing, Fantasy/Przygodowy, 10 LAT
pt 17;15, sb 17;15, nd 17;15, pn 17;15, wt 17;15, śr 17;15, czw 17;15

3D Osobliwy dom Pani Peregrine – dubbing, Fantasy/Przygodowy, 10 LAT
pt 19;00, sb 19;00, nd 19;00, pn 19;00, wt 19;00, śr 19;00, czw 19;00

Osobliwy dom Pani Peregrine – napisy, Fantasy/Przygodowy, 10 LAT
pt 14;30, sb 14;30, nd 14;30, pn 14;30, wt 14;30, śr 14;30, czw 14;30

3D Osobliwy dom Pani Peregrine – napisy, Fantasy/Przygodowy, 10 LAT
pt 21;45, sb 21;45, nd 21;45, pn 21;45, wt 21;45, śr 21;45, czw 21;45

Polecane:

Nie oddychaj – napisy, Thriller, 15 LAT
pt 15;15 20;00 22;00, sb 15;15 20;00 22;00, nd 15;15 20;00 22;00, pn 15;15 20;00 22;00, wt 15;15 

20;00 22;00, śr 15;15 20;00 22;00, czw 15;15
20;00 22;00

Ostatnia Rodzina, Biograficzny, 15 LAT
pt 12;45 18;15 21;00, sb 12;45 18;15 21;00, nd 12;45 18;15 21;00, pn 12;45 18;15 21;00, wt 12;45 

18;15 21;00, śr 12;45 18;15 21;00, czw 12;45
18;15 21;00

Żywioł. Deepwater Horizon – napisy, Katastroficzny, 15 LAT
pt 10;15 15;30 20;45, sb 10;15 15;30 20;45, nd 10;15 15;30 20;45, pn 10;15 15;30 20;45, wt 10;15 

15;30 20;45, śr 10;15 15;30 20;45, czw 10;15
15;30 20;45

Bridget Jones 3  - napisy, Komedia romantyczna, 15 LAT
pt 11;45 16;30, sb 11;45 16;30, nd 11;45 16;30, pn 11;45 16;30, wt 11;45 16;30, śr 11;45 16;30, czw 

11;45 16;30

Dla Dzieci :

Sekretne życie zwierzaków domowych - dubbing, Komedia/Animacja/Familijny, b.o.
pt 9;15 11;30 14;00 16;15 18;30, sb 11;30 13;45 16;15 18;30, nd 11;30 13;45 16;15 18;30, pn 11;30 

13;45 16;15 18;30, wt 11;30 13;45 18;30
śr 11;30 13;45 16;15 18;30, czw 11;15 13;30 15;45

3D Sekretne życie zwierzaków domowych – dubbing, Komedia/Animacja/Familijny, b.o.
pt 10;45 13;00 17;30, sb 10;45 13;00 17;30, nd 10;45 13;00 17;30, pn 10;45 13;00 17;30, wt 10;45 

13;00 17;30, śr 10;45 13;00 17;30, czw 10;45
13;00 17;30
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mgr mgr farmacji

Danuta i Jerzy 
Waliszewscy
GODZINY PRACY:

pn - pt - 7 -21
sob - 8-15

ul. M. Reja 5a
tel. 91 577 59 90

  91 834 41 23

PRZEPIS

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki
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lNAJTANIEJ w okolicy

1

INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna     91 578 54 66

Telefony alarmowe
Policja       997,112
Straż Pożarna    998 lub 91 578 87 50
Pogotowie Ratunkowe   999
Straż Miejska    986 lub 91 577 50 90
Żandarmeria  91 576 62 30
Pogotowie Energetyczne    991
Pogotowie Gazowe   992
Pogotowie Ciepłownicze   993
Pogotowie 
wodnokanalizacyjne    91 578 35 80
Pogotowie weterynaryjne  91 577 00 30

Dyżur nocny    91 573 89 99

Przychodnie  Poradnie
Szpital  Centrala    91 577 63 55
Przychodnia nr 6    91 578 56 16 lub 
 91 834 27 44
Poradnia Medycyny Pracy   91 573 89 99
Fam Med    91 578 38 74
NZOZ „Zachód”    91 573 21 90
Wojskowa Specjalistyczna 
Przychodnia   91 576 63 28
Ewa Lek   91 834 04 76
NZOZ „Medis”    91 577 26 00
Centrum Medyczne 
„Consilius”    577 55 66
Przychodnia Specjalistyczna 
ul. Staszica    91 578 37 45
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna   
 91 578 46 93
NSZOZ Hipokrates     91 834 40 50
WOMP Al. Żołnierza  91 573 64 00
Urzędy
Urząd Miasta  91 578 48 81
Starostwo Powiatowe   91 480 48 00
Urząd Gminy     91 561 34 10
Urząd Skarbowy  91 576 32 00
Powiatowy Urząd Pracy   91 578 40 01
Urząd Stanu Cywilnego    91 577 26 66
Instytucje
Sąd Rejonowy    91 578 74 31
Prokuratura Rejonowa    91 577 13 44
Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych    91 579 25 00
Polski Czerwony Krzyż   91 577 23 00
Ognisko św. Brata Alberta    91 577 65 96
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie   91 480 49 09
Punkt Poradnictwa 
Rodzinnego   91 834 49 67
Klub Abstynenta „Ala”    91 834 60 60 
 lub 698 615 315
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
sekretariat   91 578 45 83
Dział Pomocy Środowiskowej  Pracownicy 
Socjalni  91 578 45 77, 
 91 578 45 71 
Dział Dodatków Mieszkaniowych   91 578 03 05 
Dział Świadczeń Rodzinnych     91 578 03 19 
Dział Realizacji Pomocy Społecznej   91 578 02 75
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej
Sekretariat:
ul. Okrzei   91 577 12 74
ul. Bogusława IV    91 577 01 69
Zakład Wodociągów i Kanalizacji   
 91 577 15 71, 91 579 27 57
Ujęcie wody    519 546 992
Zakład Oczyszczania Miasta   
 91 577 01 69, 91 577 02 13
Zakład Obsługi Urządzeń Komunalnych   
 91 577 65 02
Inne
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
 91 578 84 00, 91 578 84 52
Miejski Zakład Komunikacji    91 573 22 13
Towarzystwo Budownictwa Społecznego     
 91 578 47 50
Zakład Zagospodarowania 
Odpadów   91 573 35 36
Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii    91 577 10 72
Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna    91 577 04 26

 91 577 55 85

przy kościele św. Jana   91 578 30 50

 91 573 21 12
  

 91 573 75 75

 91 578 06 36

 91 578 30 22

  91 576 07 53
 91 576 03 14

Usługi pogrzebowe
Hades   91 573 04 98 lub 509 609 103
MPGK     91 577 15 63 lub 603 184 339

Apteki
Kwiatowa  91 577 63 14
Euro Apteka   91 577 50 86
Novum   91 577 50 13
Alfa     91 834 08 60
Rodzinna   91 835 20 11
Apteka z Sercem Prima    91 563 64 12
Natura   91 578 30 38
Śródmiejska     91 834 62 66
Grodzka   91 836 82 32
Apteka Chopina    91 577 25 00
Apteka Numer Jeden     91 391 79 17
Apteka Dyżurna 
(przy Palcu Słonecznym)   91 391 03 04
Apteka Miętowa   570 211 005
Zachodnia     91 573 38 79
Vita   91 577 55 10
Staromiejska     91 577 24 43
PZF Cefarm Szczecin, 
ul. Piłsudskiego   91 577 17 68
PZF Cefarm Szczecin, 
ul. Szczecińska    91 573 46 09
Nowa     91 577 59 90
Na Zdrowie   91 573 89 60
Przy Luxpolu     91 834 75 97
Centrum     91 834 00 05
Dbam o Zdrowie   91 578 51 01

  91 579 04 83
Twoja Apteka   91 578 11 18
Apteka w Galerii Starówka  91 836 95 59

Poczta
ul. Wieniawskiego  91 573 82 88
ul. Pogodna   91 573 55 52
ul. Szczecińska (Tesco)   91 573 50 39
ul. Lotników   91 576 01 69
ul. Lechonia   91 835 98 71
ul. Tańskiego   91 834 52 37
ul. Szczecińska 71   91 573 76 90
ul. Barnima   91 578 10 08
ul. Kwiatowa     91 577 05 91
ul. Pocztowa   91 578 57 58

Kultura
Muzeum   91 578 38 35
Książnica Stargardzka   91 578 82 40
Stargardzkie Centrum 
Kultury    91 578 32 31
Klub Wojskowy   91 576 64 75
Młodzieżowy Dom Kultury   91 834 43 01
Dom Kultury Kolejarza    91 573 23 24

Sport
Ośrodek Sportu i Rekreacji   91 573 25 70
Młodzieżowy Ośrodek 
Sportowy    91 834 52 63
Kręgielnia Rondo    91 834 10 20

Taxi
Plus Taxi   665 790 000
Lider Taxi  91 573 00 00
Halo Taxi  91 577 11 77
Gryf Taxi  91 573 44 44
Szach Taxi  91 573 33 33
Gabinety Weterynaryjne
Vis Vitalis ul. Łabędzia 22   505 960 829
Pro Amicis
ul. Pierwszej Brygady 21 A  91 577 51 68
Janusz Grabiec
ul. Wieniawskiego 16    607 654 021
Gabinet Weterynaryjny Pietrzyk
Os. Zachód A9    91 573 35 83
Małgorzata Lidwin Kaźmierkiewicz 
ul. Złotników    91 834 51 27
Ewa Czarny
ul. Krakowska    602 297 601

GMINY
Gmina Stargard
Urząd Gminy   91 561 34 10 
GOPS   91 561 34 40 
Gmina Chociwel
Urząd Gminy   91 56 22 001 
Urząd Pocztowy   91 562 20 41
MGOPS  91 5622273
NZOZ   91 562 20 22
Apteka Kelina   91 5622055
Apteka Hibiskus   63 2799370
Gab. Stomatologiczny Katarzyna Brtleja 
Gromada   502444762
Gab. Weterynaryjny Adamski Andrzej  
 91 5622028
Gmina Dobrzany
Urząd Gminy   91 5620201
Urząd Pocztowy   91 5620007
MGOPS   91 5620202
Przychodnia Zdrowia Milewski   91 5620111
Przychodnia NZOZ „LekStomed”   508902458
Apteka Nowa   91 5620860
Apteka Dbam o Zdrowie   915783604
Gab. Stomatologiczny Natalia Petrasz  Śliwicka   
91 5620111

Zakład Leczenia Zwierząt   91 5620123
Gmina Ińsko
Urząd Gminy   91 5623025
Urząd Pocztowy   91 5623180
MGOPS   91 5621024
Ośrodek Zdrowia   91 5623016
Przychodnia Rodzinna   91 5623771
Stomatolog Filip Stelter   693090222, lub  
91 5623016
Apteka Granulka   915623751 lub 503191220
Posterunek Policji   91 4813594

Gmina Suchań
Urząd Gminy   91 5624015
MGOPS   915624015
Urząd Pocztowy   91 5624088
NZOZ   91 5624020
Apteka (przy Palu Rynek)   91 5624022
Gab. Stomatologiczny Teresa Cieślak   
 91 5624606
Gab. Weterynaryjny 
Sadowski Jerzy   507050495
Posterunek Policji   91 4813590
Straż Miejska   91 5624089

Gmina Dolice
Urząd Gminy   91 5640129
Urząd Pocztowy   91 5640172
GOPS   91 5640129 lub 91 5640183
NZOZ Przy Janie  91 5640296
Apteka ul. Wiejska 53   91 5640049
Gab. Stomatologiczny Iwona Małecka  
 91 5640686
Gab. Weterynaryjny Dolwet 
  91 5640244 lub 604545266

Gmina Kobylanka
Urząd Gminy  91 5610310 
Urząd Pocztowy   91 5610320
GOPS  91 5788536 lub 91 5788538
NZOZ   91 5610329
Punkt Apteczny ul. Szkolna   91 5782632
Gab. Stomatologiczny Anna Wojciechowska   
 91 5610447
Lecznica dla zwierząt Richter Zygmunt    
 91 5610318

Gmina Marianowo
Urząd Gminy  91 5613866
Urząd Pocztowy   91 5613820
GOPS  91 5613866
NZOZ   91 5613810
Punkt Apteczny Medica   91 5618210
Gab. Stomatologiczny Maja Kucharczyk    
 601111111
Gab. Stomatologiczny Agnieszka 
MatkowskaMatysik   602516095

Gmina Stara Dąbrowa 
Urząd Gminy  91 5739820
Urząd Pocztowy   91 5613520
GOPS  91 5613568 lub 91 8356898
Poradnia Medycyny Rodzinnej Cztery Pory 
Roku   91 3972295
Gab. Stomatologiczny Magdalena 
Brożek-Sztajnke   663773208

Gabinety stomatologiczne:
Vegadent   91 5782889
NZOZ MK Wasilewscy   669780309
ArtMedica   91 3076644
Rawicki Wojciech   601554441
NZOZ Mazur   91 5733660
Wedent   91 5615155
NZOZ Os. Zachód B14   91 5737373
Dentimex   91 5737339
DentalRondo   91 8340505
Węcławik Maria   91 5733311
Horak B, Kościelniak M.   91 5782325
DKdent Kozaczyńska   91 5761117
Rychterowicz J., AnikoWłodarczyk M.    
 607996697
Centrum Zdrowia   604340927
Iwona KmieciakKulesza   91 5784744
Szajko Dorota   602798068
Romuald Bąk, Szafranek Elżbieta   91 5781215
Ługowska Lucjana   91 5786997
Anna Matysiak   601750804
Roman Hamulak   91 5786242
Kłeczek Joanna   91 4694135
WaliszewskaWoźniak Lucyna   91 5775872
Unidental   91 5731416
Duodent II   91 5786185
DmowskaKlemm Ewa   91 5775401
MDent   91 5781994 lub 502462038
Brzozowska Jolanta   91 5786855
Duodent   91 5733207
Frydryszewska Elżbieta   91 5776662
Goryczko Alicja   91 5731852
Kucharska Bożena   91 5760081
Wojsowicz Agata   91 5781902
LenkajtisWalczowska Małgorzata   603589011
Matysiak Anna   91 5770200
Medis   91 5772600
RybickaKania Anna   91 5762630
Stankiewicz Grażyna   91 5775951

Roladki naleśnikowe 
z łososiem

OGŁOSZeNIe

Roladki naleśnikowe z łososiem
Składniki: 
Naleśniki:
•	 2	jajka	
•	 1	szklanka	mleka	
•	 1	szklanka	gazowanej	
            wody mineralnej 
•	 1	szklanka	mąki	
            pszennej 
•	 1/2	szklanki	
           mąki kukurydzianej 
•	 sól,	pieprz	
•	 olej	do	smażenia	
           Nadzienie:
•	 1op.	serka	chrzanowego	
•	 100	g	łososia	wędzonego	
•	 pęczek	natki	pietruszki	
•	 pęczek	koperku	
•	 mieszanka	sałat	

Wykonanie:
Naleśniki: W misce rozbija-

my jajka. Dodajemy mleko, wodę 
i mieszamy mikserem. Miesza-
my obie mąki i dodajemy porcja-
mi do składników mokrych, cały 
czas miksując. Przyprawiamy solą 
i pieprzem. Naleśniki smażymy na 
rozgrzanej patelni z odrobiną ole-
ju.

Nadziewanie: Natkę pietruszki i 
koperek myjemy, suszymy i drob-
no siekamy. Łososia wędzonego 
kroimy na małe kawałki. Goto-
we, wystudzone naleśniki smaru-
jemy serkiem chrzanowym, posy-
pujemy posiekaną zieleniną, ukła-
damy kawałki łososia, a na końcu 
układamy kawałki sałat. Zwijamy 
naleśnika ciasno w rulon i kroimy 
w plastry. Gotowe plastry układa-
my na talerzu i gotowe!
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KRZYŻÓWKA Dziennika z KSIĄŻKĄ
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Imię i nazwisko .......................................................................................  tel. ...............................................................  

ROZWIĄZANIE .................................................................................................................................................................
Kupon wraz z rozwiązaniem należy dostarczyć do redakcji. Spośród nadesłanych kuponów zostanie wyloso-

wana nagroda książka ufundowana przez Wydawnictwo Czwarta Strona.

PIONOWO:
1. plamka na czole hinduski
2. galaretka z wodorostów
3. radziecki samochód ciężarowy
4. zastępca atamana na Zaporożu
5. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
6. mauzoleum zasłużonych Polaków w krakow-
skim kościele
7. eksponat na wystawę
8. numer ciężarowy włókna
9. stan w północnej Brazylii
10. lekarskie zalecenie
11. ruda, siarczek ołowiu
12. miasto w Iranie
13. port lotniczy Osaki
14. dżuma XX wieku
15. knut
16. lubi pojeść
17. czyni cuda
18. np. lodowcowa
19. Honorowa
20. koleżanka Oli
21. następny dzień
22. jednostka dziedziczenia
23. miasto w pd. zach. Nigerii, ośrodek wydoby-
cia złota
24. ustanowił słynną nagrodę
25. mazurskie miasto
26. młodszy syn Adama i Ewy

27. niewidoczna granica ogrodu
28. miasto we Włoszech (Sycylia)
29. moneta równa 1/100 korony
30. szkic, pobieżny opis
31. słone jezioro w Turcji
32. zasila Dunaj w Austrii
33. np. żółw
34. koń koloru sadzy
35. miękki, lekki metal
36. zdrobniale Mirosław
37. hiszpańska Agnieszka
38. gatunek płaszczki
39. miasto w Birmie
40. środek odurzający
41. Gray, botanik
42. pled

POZIOMO:
43. przeciwieństwo "nie"
44. wysyła towary za granicę
45. solenizantka z 1 II
46. głos węża
47. rzadki podział jądra komórkowego
48. taniec
49. mityczna siostra Baala
50. barwnie upierzona papuga
51. wskrzeszony przez Chrystusa
52. pensja króla
53. ciało zmarłego

54. muzułmański miesiąc postu
55. pani z 3 I
56. Saikaku (1642-93), pisarz jap., pierwszy reali-
sta w lit. japońskiej
57. w mitologii asyryjskiej córka boga burzy
58. podejrzany lokal
59. sentencja, zdanie formułujące myśl ogólną
60. twórca kierunku Korin-ha
61. forma protestu
62. cenne drewno na meble
63. mieczniki
64. mechanizm zegarka
65. brat Mojżesza
66. szekspirowski król, ojciec trzech córek
67. cierpi na katar sienny
68. ... Sumac, piosenkarka
69. aśćka
70. Kinga, żona Tomasza Lisa
71. tradycyjny strój szkocki
72. podarunek
73. można ją dostać
74. Akademicki Związek Sportowy
75. Montand, aktor
76. tato
77. osłona błotnika samochodowego
78. morderca

PODPOWIEDŹ: IFE, IHARA, TILAKA, TITR, WERK, 
YVES.

Wiesław Kot

MANEWRY MIŁOSNE

Filmy o miłości? Pokażcie taki, 
w którym miłości nie ma.

Ona wysyła mu sygnał, on ją 
bierze za rękę, między nimi kawa-
łek polskiego życia i już na ekranie 
wyświetla się opowieść nie do za-
pomnienia. Romans nie do pod-
robienia. Panicz i włościanka, al-
koholik i współuzależniona, przo-
downik murarski i dziewczyna od 
krów, bandyta i prostytutka, po-
wstaniec i łączniczka, adiunkt i 
studentka, ksiądz i zakonnica… 
Uniesienia i cierpienia na kilogra-
mach celuloidu. A najciekawsza 
miłość jest wtedy, gdy kończy się w filmie, lecz dalej trwa poza ekra-
nem. I o tym też jest ta książka…

Znawca filmu Wiesław Kot odkrywa przed nami świat miłości w pol-
skim kinie, oprowadzając czytelnika po trzydziestu filmach o miłości 
w jej rozmaitych obliczach: pocztówkowej, nieszczęśliwej, obsesyjnej, 
uwikłanej w epokę historyczną, niekiedy pięknej, a czasem kalekiej, a 
nawet tej, do której nigdy nie doszło.

Wydawnictwo Poznańskie

KRZYŻÓWKA Z nagrodą!
Dwie pierwsze osoby, które przyjdą we wtorek z właściwie rozwiązaną krzyżówką i hasłem, otrzymają najnowsze wydanie 
Dziennika Stargardzkiego. Gazetę można odebrać od godziny 9.00 w siedzibie redakcji przy ul. Szczecińskiej 26/3. Powodzenia!
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Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

07.10.2016 r.  - 
„Centrum”

 ul. Czarnieckiego 1e
91-834-00-05  

   
08.10.2016 r.  - 

„36,6” ul. M. Reja 13
91-577-50-13

09.10.2016 r.  - 
„Apteka Numer Jeden”

 ul. Piłsudskiego 16
91-391-79-17

10.10.2016 r.  - 
„Śródmiejska” 

ul. Wyszyńskiego 21 a
91-834-62-66

11.10.2016 r.  - 
„Lekosfera DGA4”
ul. Kościuszki 73
 (KAUFLAND)
91-579-04-83

12.10.2016 r.  - 
„Kwiatowa” ul. Kwiatowa 1

91-577-63-14

13.10.2016 r.  - 
„Euro-Apteka” 

ul. Wyszyńskiego 9/2
91-577-50-86

Apteki Dyżurne 
w STARgARdZIE
Dyżur  rozpoczynA się  o goDz. 8:00  rAno 

i kończy  o goDz. 8:00 nAstępnego DniA

Trawniki 
z rolki,
ogrody

www.trawnikizrolki.com.pl
tel. 669 342 893

POSIADAMY 8 ODDZIAŁÓW,
NAJWIĘCEJ OFERT I NAJLEPSZE CENY.

TYLKO SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI.
WWW.MIKULSKI-NIERUCHOMOSCI.PL

TEL. 91 577 07 57
CH STARÓWKA  

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Nowe, 
nowoczesne 
mieszkania 

na os. Lotnisko 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 
Euro! praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz i skorzystaj 

z Premii nawet do 300 euro!
ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

NIERUCHOMOŚCI – 
SPRZEDAM

Działki budowlane w Grzę-
dzicach, 4 km od Stargardu. 
Uzbrojone, wydane warunki 
zabudowy. Tel. (91) 576-41-
10, lub 695-986-397 

Minidomek z garażem, 
nowy. Tel. 695-340-640 

Sprzedam mieszkanie dwu-
poziomowe w Szczecinie, 
około 110 mkw. Tel. 781 048 
729 

Tanie mieszkanie w Dobrej 
po remoncie 9 pokoi, dwie 
łazienki, dwie kuchnie. Moż-
liwość przekształcenia na od-
dzielne mieszkania. Cena 130 
000 zł. Tel. 91 39 200 57 

NIERUCHOMOŚCI – 
WYNAJMĘ

2-pokojowe mieszkanie na 
Hallera do wynajęcia, niski 

czynsz, tel. 602 737 487 
Mieszkanie 2 pokojowe, 

częściowo umeblowane, po 
remoncie, I piętro, Starówka 
Tel. 723 977 754, 518 171 472 

Lokal o pow. 41 m² nada-
jący się na każdą działalność. 
Piłsudskiego 86. Tel. 502-
653-456 

DAM PRACĘ
Opiekunki do Niemiec od 

zaraz. 533 848 005
Zatrudnię kierowcę 

C+E, Norwegia – Czechy – 
Słowacja - Węgry, atrakcyjne 
wynagrodzenie, Tel. 607 
585 561 

A M B E R C A R E 2 4 
Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki ko-
munikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies. ,wyjaz-
dy od zaraz, sprawdzone 
oferty, legalnie 737 451 825 
lub 737-886-919 lub 737-
489-914

Firma zatrudni pracowni-
ka  do biura ze znajomością j. 
angielskiego lub j. niemieck-
iego tel. 91 39 10 704 

Zatrudnię kierowcę kat. 

C+E, transport krajowy. Tel. 
509-740-304 

Zatrudnimy technika 
farmacji po stażu do apteki w 
Drawsku Pom. CV na e-mail 
praca@profarma.diz 

Zatrudnimy technika 
farmacji po stażu do apteki w 
Złocieńcu. CV na e-mail pra-
ca@profarma.diz  

USŁUGI
Usługi remontowo - bu-

dowlane, hydrauliczne, przy-
łącza wod-kan. Tel. 603-219-
478

Zwrot podatku z pracy ro-
dzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797

Naprawa stacyjek, zam-
ków samochodowych. Tel. 
606 331 108 

INNE 
Zwrot podatku z pracy ro-

dzinne, urlopowe: Niemcy, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797

SPRZEDAM
Sprzedam cztery opony zi-

mowe DUNLOP R17 235/45 
jeżdżone jeden sezon. Cena 
800 zł. Tel. 603-118-010
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Zapasy

Igor stanął  
na podium
Zawodnik Feniksa Stargard, Igor Słowiński wywalczył 
srebrny medal międzywojewódzkich mistrzostw młodzi-
ków w zapasach. W Białogardzie, w kategorii 59 kg zna-
lazł pogromcę dopiero w finale.

W Białogardzie startowała gru-
pa młodzików z rocznika 2002-04 z 
czterech województw – lubuskiego, 
pomorskiego, wielkopolskiego i za-
chodniopomorskiego. W gronie po-
nad 220 startujących zawodników 
była 4-osobowa reprezentacja Fenik-
sa Stargard. Do strefy medalowej, 
jako jedyny ze stargardzian, wdrapał 
się Igor Słowiński. Walczący w kate-
gorii 59 kg Igor zwyciężył w pierw-
szych, trzech walkach, dzięki cze-
mu dotarł do finału. W starciu o zło-
ty medal poniósł pierwszą poraż-
kę, lecz mimo wszystko powrócił do 

Stargardu zadowolony ze srebrnym 
medalem na szyi. Bardzo blisko wy-
walczenia medalu był również Ad-
rian Andruszkiewicz, który rywali-
zował w kategorii do 53 kg. Mimo aż 
pięciu wygranych pojedynków zajął 
5. miejsce. 9. miejsce zajął brat Ad-
riana, Damian Andruszkiewicz, a 
na 18. miejscu został sklasyfikowa-
ny Szymon Żaglewski. Opiekunami 
naszych młodych zapaśników byli w 
Białogardzie Weronika Kiszka, Kata-
rzyna Dulęba oraz trenerzy Katarzy-
na Mądrowska i Mariusz Kucharczyk.

M.B.       

Igor Słowiński z trenerem Mariuszem Kucharczykiem.

Siatkówka

Startują rozgrywki siatkarek
W sobotę odbędzie się 1. kolejka rozgrywek 1 grupy II ligi siatkówki kobiet. Spójnia 
Stargard, która zadebiutuje na tym szczeblu, premierowe spotkanie rozegra na wyjeź-
dzie, w Kościanie z miejscowym UKŻPS.

Poprzedni sezon przyniósł 
ogromne zmiany dla żeńskiej sekcji 
siatkówki w Stargardzie. Drużyna 
grająca w minionych sezonach, jako 
Piątka przyłączyła się do, zajmują-
cej się dotąd jedynie koszykówką, 
Spójni Stargard. W ten sposób po-
wstał dwusekcyjny klub. Siatkarki 
zyskały na tym zarówno pod wzglę-
dem finansowym, jak i sportowym. 
Wygrały III ligę na poziomie woje-
wódzkim, przeszły pierwszą fazę ba-
rażową i dopiero w finałowym spo-
tkaniu o awans do II ligi, po niezwy-
kle emocjonującym pojedynku, ule-

gły Marbie Sędziszów, 2:3. Wydawa-
ło się, że marzenia o II lidze prysły, 
jak bańka mydlana. Polski Związek 
Piłki Siatkowej postanowił jednak 
zreorganizować kobiece rozgrywki 
ligowe. Złożył propozycję kilkuna-
stu klubom na grę w II lidze. Wśród 
nich nich znalazła się stargardzka 
Spójnia. Kolejnym problemem były 
jednak pieniądze, których w klubie 
brakowało. Na szczęście pomoc-
ną dłoń wyciągnęły władze naszego 
miasta, dzięki czemu od przyszłego 
weekendu będziemy mogli obser-
wować zmagania siatkarek ze Star-

gardu w rozgrywkach II-ligowych.
W 1. grupie II ligi wystąpi sie-

dem zespołów. Pierwsza kolejka zo-
stanie rozegrana w najbliższą sobo-
tę. Podopieczne Aleksandra Króla 
zmagania rozpoczną od wyjazdowe-
go starcia z UKŻPS Kościan. Nato-
miast 15 października, o godz. 18:00 
po raz pierwszy w tym sezonie za-
prezentują się własnej publiczności. 
Zagrają wówczas z Murowaną Go-
ślina. W połowie listopada rozegra-
ją także derby wojewódzkie z SMS-
-em Police, a sezon zakończą na po-
czątku lutego. - Z większością dru-
żyn występujących w naszej grupie 
jeszcze nie rywalizowaliśmy. Trud-
no powiedzieć jaki poziom prezen-
tują. Tak, czy inaczej, naszym celem 
jest walka o środkową strefę tabeli – 
ocenia możliwości swojej drużyny 
trener, Aleksander Król.

M.B.  

Siatkarki Spójni Stargard

Kadra Spójni Stargard: 
Przyjmujące: Julia Jurczyk (kapitan), Kamila Sadowska, Joanna Szy-

moniak, Tamara Restel, 
Rozgrywające: Klaudia Woźniak, Aleksandra Wilkoś,
Środkowe: Aleksandra Motyk, Paulina Sośnicka, Zuzanna Cebulska, 
Atakujące: Renata Szotowicz, Patrycja Pabian, 
Libero: Katarzyna Topczewska, Natalia Marek.
Trener: Aleksander Król

Terminarz gier:
8 październik sobota UKŻPS Kościan – Spójnia Stargard
15 październik sobota Spójnia Stargard – Murowana Goślina
22 październik sobota Energetyk Poznań – Spójnia Stargard
26 październik środa Spójnia Stargard – Armar Profi Chełmno
29 październik sobota Spójnia Stargard – SKF Poznań
19 listopad sobota SMS Police – Spójnia Stargard
3 grudzień sobota Spójnia Stargard – UKŻPS Kościan
10 grudzień sobota Murowana Goślina – Spójnia Stargard
17 grudzień sobota Spójnia Stargard – Energetyk Poznań
14 grudzień sobota SKF Poznań – Spójnia Stargard
28 styczeń sobota Spójnia Stargard – SMS Police
4 luty  sobota Armar Profi Chełmno – Spójnia Stargard

TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

Najwyższa jakość usług w najniższych cenach
tel. 91 573 14 97 tel. 883 59 63 63 www.pogrzebystargard.pl  ul. Podchorążych 37 (wejście od ul. Kościuszki)

Całodobowe Usługi Pogrzebowe

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe


