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„Kostka” 
niezgody
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SKUP ZŁOMU
ul. Rzeźnicza 7, tel. 

91 578 44 51
ZAPRASZAMY 

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

Chociwel

Budują halę 

Wolne miejsca

Biuro Ubezpieczeń 
poszukuje osoby na stanowisko agenta ubezpie-

czeniowego (owca). Praca w Stargardzie. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt 

tel. 608-343-734
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SKLEP FIRMOWY 
NIETOPERZ s.c. 

- firany, tkaniny, serwety,
 obrusy, pasmanteria, 

rajstopy, rolety
PRZENIESIONY:

 ul.Słoneczna 12a (za Netto-pasaż)

rozmowa z 
Tomaszem 
"Żyrafą" 
Narkunem 

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

Problemy mieszkańców  
przy ul. Bydgoskiej 18

Nieszczelne okna, zimny 
piec, łazienki brak...

s. 3

s.  4



2 Nr 79 (1720)

91 573 09 96

Puls miasta
121

Wieloletni kibic zarówno Błękit-
nych Stargard, jak i Spójni, odwie-
dzając naszą redakcję zwrócił uwa-
gę na niebezpieczne pręty, wystające 
przy wejściu na halę Spójni. – Przed 
wejściem na halę Spójni Stargard kie-
dyś stały słupy, które jakiś czas temu 
zostały usunięte, a następnie zabe-
tonowano ich pozostałości. Niestety 
z czasem beton się skruszył, a spod 
niego wyłoniły się grube pręty, któ-
re mogą stwarzać niebezpieczeństwo. 
Mam nadzieję, że wasza publikacja 
zwróci na to uwagę administratora 
obiektu i pozostałości starych filarów 
ponownie zostaną zabezpieczone – 
mówi pan Michał.

KR

Nasza Sonda 
W dzisiejszej sondzie pytamy mieszkańców, jak, według nich, 
funkcjonują gimnazja w naszym kraju oraz co sądzą o pomyśle 
ich likwidacji i powrocie do starego ośmioklasowego systemu.

Zdzisława Mikołajczak
Szczerze mówiąc, to sądzę, że gim-

nazja są niepotrzebne. Według mnie 
dobry był system 7-klasowy, kiedy 
sama chodziłam do szkoły, albo póź-
niejszy, 8-klasowy i do tego 4 lata li-
ceum ewentualnie technikum. Wy-
daje mi się, że było to zupełnie wy-
starczające. Po wprowadzeniu gim-
nazjów problemem jest, przede 

wszystkim dla uczniów, konieczność kilkukrotnej zmiany szkoły w ciągu po-
bierania nauki.

Pan Jerzy
Myślę, że gimnazja powstały niepo-

trzebnie, ponieważ zakłóciły ciągłość 
nauczania młodych ludzi. Być może 
warto powrócić do starego systemu. 
Oczywiście cokolwiek się zmienia, to 
zawsze powstaje zamieszanie i głosy 
niektórych, żeby pozostać przy tym, 
co jest obecnie. Ja natomiast jestem 
zwolennikiem właśnie powrotu do po-
przedniego systemu nauczania, bo zapewniał on ciągłość nauczania i prowa-
dzenia ucznia. Był też dzięki temu realizowany jednolity program. 

Grzegorz Sumis
Moim zdaniem wprowadzenie 

gimnazjów nie było dobrym pomy-
słem. Należę do ostatniego rocznika 
uczniów, którzy uczyli się w starym, 
ośmioklasowym systemie. Później, 
spotykając na studiach młodsze oso-
by, które uczyły się w gimnazjum, 
widać było przepaść jeśli chodzi o 

edukację. Sami wykładowcy mówili, że kolejne, gimnazjalne roczniki wyka-
zywały niższy poziom wyedukowania od naszego. Do tego dochodzi również 
kwestia zachowania tych uczniów. Z powodu konieczności zmiany szkoły w tak 
młodym wieku pojawiło się wiele problemów wychowawczych w odniesieniu 
do gimnazjalistów. Pomysł powrotu do 8-klasowych podstawówek jest jak naj-
bardziej udany. Pojawia się tylko kwestia jego realizacji. Jeśli zostanie umiejęt-
nie wprowadzony w życie, to będzie bardzo dobrze. 

Ewa Mikołajczak
Już dawno rozmawiałam z mini-

strem, żeby zlikwidować gimnazja, ale 
wtedy oznajmił mi, że żadnej rewolu-
cji nie przewiduje. A jednak, stało się. 
Kiedyś sama uczyłam w gimnazjum. 
Na początku było strasznie. Za czasem 
przyzwyczajono się do tego. Teraz na-
tomiast znów szykuje się zmiana. Na-
uczyciele na pewno się boją, ponie-
waż będą zwolnienia. Sytuacja wyglą-
da nieco inaczej jeśli mamy do czynienia z zespołem szkół, gdzie podstawów-
ka, liceum i gimnazjum są razem, ale gdy w grę wchodzi pojedyncza placówka 
gimnazjum to będzie problem. Pojawią się cięcia. Pamiętam doskonale ośmio-
klasowy system i uważam, że przede wszystkim 7 i 8 klasa były bardzo dobre. 
Uczniowie wiedzieli czego ja wymagam i czego oni sami oczekują. Tak więc po-
wrót do 8 klas jest dobrym pomysłem, choć wielu go nie pochwala.

Dorota Gębczyńska
Wydaje mi się, że gimnazja funk-

cjonują dobrze. Cała trójka moich 
dzieci uczyła się w gimnazjum. Je-
stem bardzo zadowolona, ponieważ 
gdy dziecko wychodzi z gimnazjum, 
to jest mądrzejsze. Jeżeli chodzi o 
pomysł powrotu do starego syste-
mu, to wolałabym, żeby gimnazja 
zostały. 

(ps)

Kolizja na rondzie
W minioną środę 12 paź-
dziernika około godz. 11.00 
doszło do kolizji drogowej 
na rondzie przy Placu Wol-
ności.

69-letnia kobieta jadąca 
Oplem Meriva na rondzie wy-
musiła pierwszeństwo i zderzy-
ła się z 27-letnią kobietą kieru-
jącą Renault Laguna Kombi. Po-
szkodowane nie odniosły więk-
szych obrażeń. Sprawczyni ko-
lizji została ukarana mandatem 
karnym.

Opel Meriva, którym podróżowała kobieta

Zaryczały blachy pod wiaduktem na Szczecińskiej

Zakleszczył się TIR
Wczoraj ok. godz. 10 pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej zakleszczył się TIR, który oka-
zał się za duży, aby przejechać przez tunel.

Przez godzinę trwała akcja mają-
ca na celu wyprowadzenie zaklesz-
czonej maszyny z tunelu pod wia-
duktem. - Najwidoczniej kierow-
ca nie zauważył widniejącego nad 
wiaduktem znaku zakazu przejazdu 
pojazdom powyżej 3,2 m wysokości 
– informował nas jeden z nadzoru-
jących akcję policjantów. 

Dowiedzieliśmy się też, że kierow-
ca, transportujący buraki, do tej pory 
wybierał przejazd tunelem ze skrzy-
żowania ul. Gen. Bema z Księcia Bo-
gusława IV. Gdyby i tym razem tak 

postąpił, nie byłoby problemu. A 
tak, finałem chwilowego braku roz-
tropności były zniszczenia tech-
niczne, na szczęście nie doszło do 
uszkodzenia wiaduktu, bo to skut-
kowałoby przede wszystkim parali-
żem na linii PKP. Lecz najważniej-

sze, że nikt w wyniku zdarzenia nie 
ucierpiał, co najwyżej cierpliwość in-
nych uczestników ruchu została wy-
stawiona na próbę, zwłaszcza tych 
muszących jechać ulicą Gen. Bema, 
gdzie powstał korek.

(ps)

Niestety nie skończyło się tylko na wy-
giętej antenie. Żeby wytoczyć TIR-a  
trzeba było spuścić powietrze z kół

Widoczny na zdjęciu TIR zaklinował się w tunelu wiaduktu kolejowego na ul. Szczecińskiej
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Problemy mieszkańców przy ul. Bydgoskiej 18

Nieszczelne okna, zimny piec, łazienki brak...
W ostatnim czasie o interwencję zwrócili się do nas mieszkańcy ul. Bydgoskiej 18, którzy borykają się z problemami lokalowymi, takimi jak brak 
łazienki, niedogrzane mieszkanie z powodu niemożności uruchomienia pieca i nieszczelnych okien, oraz nowo wybudowany przez TBS plac rekre-
acyjny, który zdaniem mieszkańców będzie służył dzieciom z całej ulicy, co spowoduje powstanie ogólnego chaosu na podwórku i zakłuci konieczny 
spokój zamieszkujących pod tym numerem ciężko chorych, starszych ludzi. 

 - Jakiś czas temu przybył do mnie 
kierownik z TBS i zapytał, czy nie 
wyraziłabym zgody na to by pod do-
mem zrobić plac rekreacyjny dla dzie-
ci – mówi w rozmowie z Dziennikiem 
pani Anna Trzaskoś, zamieszkała przy 
Bydgoskiej 18 - Na początku umowa 
była taka, że na tym placu miało ba-
wić się pięcioro dzieci, które zamiesz-
kują pod numerami 18, 16 i 14. Kiedy 
już plac został zbudowany to kierow-
nik oświadczył nam, że plac nie będzie 
przeznaczony tylko dla piątki dzieci 
na dwóch podwórkach, ale będą się na 
nim bawić dzieci z całej ulicy Bydgo-
skiej. Wyobraźmy teraz sobie tyle ma-
łych dzieci na tym placu zabaw. Obec-
nie mam chorego ojca. Zostało mu pół 
roku życia. Stan mojego taty również 
wymaga zachowania spokoju. Do tej 
pory chodziłam z dziećmi na plac za-
baw i mogę chodzić dalej. Bo dla przy-
kładu gdy chciałam, żeby TBS zrobił 
dla mnie małą piaskownicę, to odpo-
wiedziano mi, że nie, ponieważ jest u 
mnie za mało dzieci. Moja córka cho-
dzi do pierwszej klasy a synek ma 5 lat. 
Dla mnie więc zbędną jest rzeczą mieć 
aż taki plac zabaw, na który będą się 
schodziły dzieci z całej ulicy. A trzeba 
podkreślić, że w obszarze ulicy Byd-
goskiej naprawdę są tereny pod place 
zabaw, a oni musieli zrobić taki aku-
rat na naszym niewielkim podwórku. 
Ponadto nasi sąsiedzi zostawiają tutaj 
swoje samochody, co jest rzeczą nor-
malną. Natomiast teraz, kiedy jest tu-
taj ten duży plac zabaw, tego potrzeb-
nego miejsca zaczyna brakować. A je-
śli będzie musiała tutaj zaparkować 
karetka? – kończy pytając retorycznie 
pani Anna Trzaskoś.

 - Mam bardzo chorego męża. Mu-
szą przyjeżdżać do nas karetki. Mąż 
potrzebuje też spokoju, a z powodu 
hałasu, nie mogę otworzyć okna na 
górze. Mąż nie jest w stanie przejść 
kilku metrów. Karetka nie będzie mo-
gła podjechać bezpośrednio pod klat-
kę – dodaje Bożena Nycz – A propos 

tej piaskownicy. Czy nie można było 
odnowić klatki schodowej, której wy-
gląd pozostawia wiele do życzenia? – 
pyta pani Bożena.

 - Ja natomiast jestem po operacji 
biodra, mam protezę. Ponadto cier-
pię na cukrzycę, przeszłam 3 zawały – 
stwierdza Natalia Kolany

W związku z uwagami mieszkań-
ców zwróciliśmy się do zarządcy ka-
mienicy przy Bydgoskiej czyli TBS-u. 
Oto, co otrzymaliśmy w odpowiedzi - 
Zagospodarowany teren przy ul. Byd-
goskiej 18 - 20 w urządzenia zabawo-
we jest placem rekreacyjnym. Plac ten 
urządzony został  dla dzieci z najbliż-
szych budynków zarządzanych przez 
Stargardzkie TBS i powstał z inicjaty-
wy radnej Rady Miasta Stargard Pani 
Elżbiety Dybowskiej, do której zgła-
szali się mieszkańcy okolicznych bu-
dynków sygnalizując potrzebę stwo-
rzenia miejsca do zabawy dla ich dzie-
ci – informuje w odpowiedzi pan Jan 
Sawicki, wiceprezes zarządu TBS i za-
stępca dyrektora ds. eksploatacyjnych 
- Zamontowano tam tylko trzy urzą-
dzenia do zabawy, z których jedno-
cześnie może korzystać do 5 dzieci i 
obawy mieszkańców budynku przy 
ul. Bydgoskiej 18, że będzie tam prze-
bywała tak duża ilość dzieci uważamy 
za przesadzone – stwierdza J. Sawicki 
- W odniesieniu do zarzutów o utrud-
nieniach w parkowaniu samochodów 
informujemy, że jako Zarządca nieru-
chomości gminnych mamy na uwa-
dze potrzeby wszystkich mieszkań-
ców nieruchomości. Dążymy do tego, 
aby przestrzeń przy budynkach była  
zagospodarowana w sposób funkcjo-
nalny i przyjazny biorąc pod uwa-
gę nie tylko potrzebę parkowania, ale 
wszystkie inne potrzeby, które nieraz 
mogą kolidować z potrzebami osób 
zmotoryzowanych. W naszej ocenie 
urządzony plac rekreacyjny nie po-
zbawia całkowicie mieszkańców moż-
liwości parkowania samochodów, któ-
rego jak należy zaznaczyć, nie mamy 

obowiązku każdemu zapewnić. Przy 
czym parkowanie winno umożliwiać 
swobodny dojazd i dojście do budyn-
ków przy ul. Bydgoskiej 18,18a i 20 – 
stwierdza w odpowiedzi zaniepokojo-
nym mieszkańcom wiceprezes. 

Łazienki wciąż brak
Pani Anna Trzaskoś skarży się rów-

nież na uciążliwości związane z bra-
kiem łazienki. W związku z czym cała 
rodzina, w tym jej dwoje małych dzie-
ci i ciężko schorowany ojciec pani 
Anny, nie mają gdzie się umyć. W 
przybudówce przeznaczonej na kuch-
nię, znajduje się w rogu wydzielone 
miejsce na toaletę (muszla klozetowa), 
brakuje jednak miejsca na zamonto-
wanie naprysku. Pani Anna twierdzi, 
że jak dotąd nie ma zgody TBS na wy-
dzielenie miejsca na naprysk, mimo 
istniejącego przyłącza  – Przez 10 lat 
chodziłam do TBS zanim zrobiono 
mi ubikację w mieszkaniu – mówi 
pani Anna – Dopiero od tego roku 
mam zamontowaną muszlę klozeto-
wą. Wcześniej trzeba było chodzić do 
znajdującego się na podwórku ustępu 
– mówi z zażenowaniem kobieta. 

Pytany przez nas o ustosunkowa-
nie się do problemu TBS stwierdza 
poprzez wiceprezesa Jana Sawickiego, 
że - W sprawie uwag najemcy lokalu 
przy ul. Bydgoskiej 18/2 Pani Anny 
Trzaskoś odnośnie braku łazienki in-
formujemy, że  lokal ten jest lokalem 
socjalnym i został wskazany w związ-
ku z realizacją wyroku eksmisyjne-
go Państwa Trzaskoś z lokalu znajdu-
jącego się na  os. Zachód.  zgodnie z 
art. 2 ust. 1 ppkt. 5 ustawy o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku 
jest to lokal nadający się do zamiesz-
kiwania ze względu na wyposażenie i 
stan techniczny (…) przy czym lokal 
ten może być o obniżonym standar-
dzie. W lokalu nr 2 nie było wydzie-
lonego  pomieszczenia łazienki, nato-
miast przynależało do niego pomiesz-
czenie WC, które znajdowało się w 
osobnym budynku na terenie nieru-
chomości. W dniu 2016-07-03 usta-
lono z Panią Anną Trzaskoś,  że Star-
gardzkie TBS Sp. z o. o. wydzieli z po-
mieszczenia kuchni pomieszczenie 
WC, ponieważ kuchnia jest zbyt mała, 
żeby wykonać odrębne pomieszczenie 
łazienki. Z deklaracji najemcy wyni-
kało,  że jest skłonna przenieść część 
mebli kuchennych do pokoju aby w 
ten sposób wygospodarować miejsce 
na postawienie kabiny prysznicowej. 
W związku z tym,  że  w tym czasie 
dokonywaliśmy w budynku wymiany 
instalacji wodno-kanalizacyjnej przy-
gotowaliśmy instalację kanalizacyjną 
do ewentualnego podłączenia kabiny. 

Zgodnie z ustaleniami zakupu i mon-
tażu kabiny miała dokonać Pani Trza-
skoś we własnym zakresie – informu-
je TBS. 

Nieszczelnie okna i zimny piec
Trzeci problem zgłasza, także za-

mieszkała pod numerem 18, pani Na-
talia Kolany. Jest to ciężko schorowa-
na starsza kobieta. Przeszła skompli-
kowane operacje. Od pewnego cza-
su ubiega się o wymianę starych, nie-
szczelnych okien. Ponadto jedyne źró-
dło ciepła, jakie ma w mieszkaniu to 
kominek i niewielki grzejnik w kuchni 
i łazience. Pani Natalia nie może uży-
wać pieca, który znajduje się u niej w 
kuchni. Kominiarz stwierdził, że nie 
można tego robić ze względów bez-
pieczeństwa, tłumacząc, że piec jest 
źle podłączony.  Także w tej sprawie 
zwróciliśmy się do TBS. Jan Sawicki 
w odpowiedzi stwierdza - W przy-
padku uwag Pani Natalii Kolany za-
mieszkałej w budynku przy ul. Byd-
goskiej 20/3 w sprawie wymiany sto-
larki okiennej i problemów z używa-
niem pieca c. o. etażowego na gaz in-
formujemy, co następuje: Pani Kolany 
wystąpiła do tutejszej Spółki z wnio-
skiem o wymianę stolarki okiennej w 
lokalu mieszkalnym jw. w dniu 2016-
09-16. Odpowiedź o ewentualnym za-
kwalifikowaniu stolarki okiennej do 
wymiany i terminie wymiany zosta-
nie przesłana na piśmie. W związku 
z tym, że wyczerpaliśmy już środki fi-
nansowe przeznaczone na wymianę 
stolarki okiennej w roku 2016, a re-
alizacja odbywa się zgodnie z kolej-
nością wpływu zakwalifikowanych 
wniosków, ewentualna wymiana sto-
larki może nastąpić w roku 2017. Od-
nośnie systemu ogrzewania infor-
mujemy, że lokal mieszkalny przy ul. 
Bydgoskiej 20/3 Pani Natalia Kolany 
przyjęła w wyniku dobrowolnej za-
miany. Lokal mieszkalny wyposażo-
ny jest w c. o. etażowe na paliwo ga-
zowe, którego jak twierdzi pani Kola-
ny nie użytkuje ze względu na to, że 
kocioł grzewczy jest niesprawny. Wy-
miana urządzenia grzewczego należy 

w tym przypadku do obowiązków na-
jemcy. Ponadto w lokalu znajduje się 
kominek grzewczy i niepodłączona, 
wolnostojąca kuchnia węglowa typu 
„Westfalka”, którą najemca chce wyko-
rzystać do ogrzewania pomieszczenia 
kuchni. Dodatkowy sposób ogrzewa-
nia w postaci kominka najemca wy-
konała bez zgody wynajmującego, wo-
bec czego zostanie wezwana do ure-
gulowania formalności związanych 
z samowolnie wykonanymi pracami, 
bądź do uruchomienia pierwotnego 
systemu ogrzewania jakim jest c. o. 
etażowe na paliwo gazowe. Odnośnie 
chęci podłączenia zakupionej kuchni 
węglowej najemca winna wystąpić do 
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. z wnio-
skiem o wyrażenie zgody na powyż-
sze wraz z opinią kominiarską, która 
wskaże rozwiązanie sposobu odpro-
wadzenia spalin, o czym została poin-
formowana – tyle w odpowiedzi TBS.

Niestety po raz kolejny mamy do 
czynienia z przerabianym u nas pro-
blemem polegającym na braku spój-
ności między założeniami i przepisa-
mi stanowiącymi wytyczne dla urzę-
dów a realnymi potrzebami miesz-
kańców. Ponownie widzimy też, że 
na tym wszystkim cierpią dzieci. Aż 
ciarki po plecach przechodzą, że dwo-
je małych dzieci i starszy umierają-
cy człowiek na przysłowiowym „jed-
nym kwadracie” muszą myć się w mi-
skach i to nie na jakiejś zabitej decha-
mi XIX-wiecznej wsi tylko w XXI wie-
ku w środku trzeciego co do wielkości 
miasta naszego województwa. Trudne 
do przyjęcia jest również to, że na wy-
mianę stolarki i uszczelnienie okien 
do następnego roku będzie musiała 
czekać schorowana pani Natalia Kola-
ny. Jest to kobieta, która wymaga sta-
łej opieki, bo 24 godziny na dobę musi 
zmagać się z uciążliwymi dla normal-
nego funkcjonowania schorzeniami 
i to w niedogrzanym odpowiednio 
mieszkaniu. A dni coraz krótsze i 
zimniejsze.

Piotr Słomski

Stan okien w mieszkaniu pani Natalii Kolany pozostawia wiele do życzenia. Okna 
są nieszczelne przez co mieszkanie szybko się wyziębia

Pani Anna dopiero po 10 latach doczekała się ubikacji wewnątrz mieszkania. 
Obecnie chciałaby zamontować natrysk, żeby można było normalnie się umyć
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Pochówki 11.10.2016
WANDA KOŻUSZEK, lat 91, zmarła 6.10
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
IRENA DOWNAR, lat 84, zmarła 8.10
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 12.10.2016
BARBARA JASKÓLSKA, lat 64, zmarła 8.10
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 13.10.2016
PIOTR WALENTIN, lat 63, zmarł 9.10
Pogrzeb odbył się o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu
BOŻENA PODGÓRSKA, lat 62, zmarła 8.10
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
BOŻENA ADAMSKA, lat 58, zmarła 9.10
Pogrzeb odbył się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 14.10.2016
MARIANNA DREWICZ, lat 81, zmarła 11.10
Wystawienie zwłok o godz. 11.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
JAKUB KRAJEWSKI, lat 33, zmarł 10.10
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
ZYGMUNT TARTALUS, lat 89, zmarł 9.10
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
IRENA KURZHALS, lat 85, zmarła 7.10
Wystawienie zwłok o godz. 14.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 15.10.2016
DANUTA OSIECKA, lat 60, zmarła 11.10
Wystawienie zwłok o godz. 9.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 10.00 na Nowym Cmentarzu
JANINA WYSOCKA, lat 88, zmarła 10.10
Wystawienie zwłok o godz. 10.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 17.10.2016
RYSZARD TRZASKOŚ, lat 63, zmarł 12.10
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu

Odeszli do wieczności...Nietrzeźwi kierowcy nie 
zapanowali nad pojazdami
Niestety kolejne osoby mimo wielu apeli siadają za kierownicę swoich pojazdów będąc 
pod wpływem alkoholu. Dowodem na to jest 44-letni mężczyzna, który mając ponad 3 
promile wjechał w drzewo oraz 35-letnia kobieta z ponad 2 promilami, która zatrzyma-
ła się na przydrożnej latarni.

We wtorek 11 października niemal 
w tym samym czasie, około godziny 
14.00 na terenie powiatu stargardzkie-
go dwóch kierowców będąc pod wpły-
wem alkoholu straciło panowanie nad 
swoimi pojazdami. 

W pierwszym przypadku był to 
44-letni kierowca Opla Astry, który 
jadąc krajową dwudziestką od Dzwo-
nowa w kierunku Stargardu zjechał 
na prawe pobocze i uderzył w drzewo. 
Badanie kierowcy, który z obrażeniami 
niezagrażającymi życiu trafił do szpita-
la w Szczecinie, wykazało w jego orga-
nizmie ponad 3 promile alkoholu. 

Niewiele mniej, bo 2,5 promila wy-
dmuchała 35-latka kierująca Audi 
A3. Nietrzeźwa kobieta jadąc ulicą 
Tańskiego w kierunku centrum Star-
gardu na łuku drogi wjechała w przy-

drożną barierę oraz latarnię. 
W obu przypadkach w związku z 

popełnionymi przestępstwami poli-

cjanci sporządzili stosowną dokumen-
tację, a kierującym zatrzymali prawo 
jazdy. 

podkom. Łukasz Famulski

Nietrzeźwy kierowca Opla Astra nie zapanował nad pojazdem i w konsekwencji za-
trzymał się na przydrożnym drzewie

Rozstrzygnięcie konkursu
Znamy już laureatów konkursu na 3 podwójne vouchery ufundowane przez Kino Helios 
w Szczecinie. Szczęśliwymi zwycięzcami są:

1) Pani Beata Sałapata
2) Pani Anna Jaszcz-Robak

3) Pan Zbigniew Mroczko
Zwycięzcom serdecznie gratulu-

jemy. Pozostałym osobom dzięku-
jemy za udział w konkursie.

„Kostka” niezgody

Dziadek do lekarza, lekarz do dziadka 
Przedwczoraj w trakcie zajęć W-F 16-letni Igor doznał urazu kostki. Na drugi dzień wraz ze swoim dziadkiem Tadeuszem Mediuchem udał się na 
oddział ratunkowy. Ale, jak informuje dziadek, chirurg na SOR nie chciał go przyjąć, twierdząc, że stan chłopca nie wskazuje na konieczność niesie-
nia natychmiastowej pomocy. Wczoraj dziadek odwiózł chłopaka ze spuchniętą nogą do Szczecina. 

To nie pierwszy uraz chłop-
ca w przeciągu krótkiego czasu. - 
Trzy tygodnie temu wnuk też do-
znał skręcenia kostki. Był wtedy 
tutaj w szpitalu, gdzie wykonano 
zdjęcie. Lekarz powiedział, że po 

5 dniach może już znowu grać w 
piłkę. Wczoraj na W-F ponownie 
skręcił sobie nogę w kostce, ale 
nikt go tym razem nie chce przy-
jąć. Lekarz powiedział mi, że są 
procedury i należy chłopaka za-
wieźć do Szczecina. Ja wtedy za-
pytałem, czy ważniejsze są proce-
dury, czy człowiek? Nawet tak po 
ludzku powinien obejrzeć nogę 
wnuka – powiedział Tadeusz Me-
diuch.

Pytany przez nas o komentarz 
do sytuacji dr med. Jan Kalinow-
ski, specjalista chirurgii ogólnej i 
medycyny ratunkowej stwierdził, 
że - To są pewne niuanse wieku 
rozwojowego. W tym wieku pa-
cjenci muszą przejść odpowied-
nie badania specjalistyczne. Bo 
można przegapić rzeczy, które 
są bardzo istotne. Dziadek, któ-
ry nie jest opiekunem prawnym, 
nie jest dla nas partnerem do roz-
mów. Po pierwsze powinien być z 
tym dzieckiem ojciec, albo matka. 
Ale nawet gdyby dziecko przyszło 

z rodzicami, to i tak stwierdził-
bym, że powinno być ono przy-
jęte przez chirurga dziecięcego 
w Szczecinie. Po pierwsze dziec-
ko przyszło na własnych nogach, 
w związku z tym nie ma stanu za-
grożenia życia. Uraz był stary, za-
opatrzony pierwotnie po pierw-
szym zdarzeniu u nas na SOR. A 
teraz dziadek przychodzi ze sta-
rym urazem, z nieuzasadnionymi 
pretensjami. Przede wszystkim 
nie zastosowano się do poprzed-
nich zaleceń lekarskich, a zalece-
nia te były proste, czyli kontro-
la w poradni chirurgii dziecięcej. 
Nie mają przychodzić co kilka dni 
na SOR i zawracać głowę rzecza-
mi, które są proste do wyjaśnienia 
i załatwienia, tylko muszą speł-
nić zalecenie, które zostały wy-
dane. Ten dziadek chciał chyba, 
żebym zarzucił sobie jego wnuka 
na plecy i zawiózł do Szczecina, 
chodzącego pacjenta. Tak więc 
jeśli dziecko przychodzi po paru 
dniach z niespełnionymi zupełnie 

zaleceniami lekarskimi, to pro-
szę wybaczyć, ale widocznie nie-
którzy ludzie trochę przesadzają. 
Stan, w jakim znajduje się chło-
piec w ogóle nie wymaga leczenia 
na SOR – powiedział dr Jan Kali-
nowski.

Wszystko wskazuje na to, że 
mamy tu klasyczny dylemat- 
dwóch ma racje na raz twier-
dząc coś zupełnie odmiennego. 
Bo czyż nie ma racji dziadek za-
troskany o zdrowie  wnuka po-
datnego na kontuzje, gdy idzie po 
poradę do specjalisty. Nawet je-
śli idzie nieco na wyrost  - lepiej  
bowiem niepotrzebnie „zawrócić 
głowę” aniżeli czegoś zaniedbać. 
Z drugiej strony czyż nie ma racji 
lekarz, któremu wiedza medycz-
na podpowiada, że dziadek mar-
twi się na zapas a zdrowiem wnu-
ka należy zająć się w nieco  inny 
sposób aniżeli dziadek praktyku-
je. Ale wydaje się, że w tej sprawie 
strony poza zrozumieniem sa-
mych siebie zapomniały  koniecz-

ności zrozumienia się nawzajem i 
to jedna jak i druga strona- dzia-
dek nie musi się znać na medycy-
nie a i lekarza trzeba zrozumieć, 
że musi mieć czas potrzebny na 
trudniejsze przypadki.  

(ps)

Lewa kostka wyraźnie napuchła16-letni Igor ze skręconą kostką został 
zawieziony na dziecięcy oddział chi-
rurgiczny do Szczecina
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marcin Przepióra – nauczyciel z powołania

Dzięki młodzieży jesteśmy coraz młodsi…
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który w tym roku przypada dziś, tj. w piątek (14 października), udaliśmy się do Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie 
i porozmawialiśmy z dyrektorem Marcinem Przepiórą. Nasz rozmówca to barwna postać stargardzkiego środowiska, pasję nauczania dosłownie 
wyssał z mlekiem matki, ponadto jest również radnym Rady Miejskiej oraz wielkim miłośnikiem sportu. 

Dziennik Stargardzki: Jak do tego do-
szło, że zdecydował się pan zostać na-
uczycielem oraz jak przebiegała pańska 
dotychczasowa kariera zawodowa?

Marcin Przepióra: Jeśli chodzi o moje 
sprawy związane z edukacją i nauczaniem, 
to mam już bardzo długie kontakty z tym 
zawodem… Pierwszą osobą w mojej ro-
dzinie, którą pamiętam, że była nauczycie-
lem, to była moja babcia, która pracowała 
w Zagórzanach, później była kierownikiem 
szkoły w Małkocinie. Po niej nastąpiła kon-
tynuacja rodzinnych tradycji, moja ciocia 
Danuta pracowała m.in. w Chlebówku, 
później pracowała w Szkole Podstawowej 
nr 2 i skończyła swoją drogę zawodową w 
Warnicach, była dyrektorem szkoły gmin-
nej, później Inspektorem Oświaty. Mama 
z kolei wiele lat pracowała w Wydziale 
Oświaty, następnie awansowała i była pra-
cownikiem Kuratorium Oświaty, pracowa-
ła również w Zespole Szkół nr 1 i stamtąd 
przeszła na emeryturę. Nauczycielem był 
również mój śp. brat, pracował w Ogni-
cy, w Warnicach i Dobrzanach. Żeby nie 
było na tym koniec, ożeniłem się również 
z kobietą, która jest nauczycielem w II Li-
ceum Ogólnokształcącym, no i oczywiście 
moja córka została także nauczycielem; w 
Zespole Szkół nr 2 uczy języka angielskie-
go. Na całe szczęście – tutaj żartuję oczywi-
ście – syn skończył politechnikę i wyjechał, 
pracuje w zawodzie, w przemyśle samocho-
dowym, tak więc cieszę się, że chociaż je-
den spróbuje innego zawodu, bo dosłow-
nie cała rodzina jest związana z zawodem 
nauczyciela. Jeżeli chodzi o moją przygo-
dę z tym chyba najpiękniejszym zawodem 
świata, rozpoczęło się to wszystko już po 
studiach, gdy rozpocząłem pracę jako na-
uczyciel wychowania fizycznego w dawnej 
Szkole Podstawowej nr 6. Były to wspania-
łe czasy. Następnie przez rok odbywałem 
służbę wojskową, a po niej wróciłem do na-
uczania w Zespole Szkół Podstawowych w 
Suchaniu. Tam przepracowałem jako za-
stępca dyrektora 7 lat i też powiem szcze-
rze, że były to wspaniałe lata, człowiek wte-
dy był młody, aktywny. Ukończyłem wów-
czas budowę sali sportowej, to był mój taki 
pierwszy „styk” z budowaniem bazy pla-
cówek oświatowych. Po tych 7 latach nad-
szedł czas aby wrócić do domu, do Star-
gardu, stąd też rozpocząłem poszukiwania 
nowego miejsca i tym miejscem była daw-
na Szkoła Podstawowa nr 13 z dyrektorem 
Michałowskim na czele – tam przepraco-
wałem 11 lat. Wtedy też miałem styczność 
z budową, gdyż miałem przyjemność koor-
dynować dokończenie budowy sali sporto-
wej, wtedy pomagał nam jeszcze Komfort, 
a Spójnia była w Ekstraklasie. W między-
czasie miałem także przygodę z innymi za-
kładami pracy, dodatkowo byłem trenerem 
itd., pracowałem w Błękitnych, w OSiR na-
tomiast cały czas szkoła była moim drugim 
domem. Od 2002 roku mam zaszczyt być 
dyrektorem Zespołu Szkół nr 2. 

Pańska data urodzenia także wska-
zuje na to, że jest pan stworzony do tej 
pracy

Nie wiem czy to jest zbieżność przypad-

kowa, ale urodziłem się 1 września 1958 
roku. Powiem szczerze, że bardzo jest mi 
miło kiedy co roku 1 września spotykam się 
z młodzieżą pięknie ubraną. Młodzież się 
cieszy, że wraca do szkoły, ja się cieszę, że 
oni m.in. tak świętują - mówiąc żartem – 
corocznie moje urodziny. 

Co się zmieniło w Zespole Szkół nr 2 
od momentu kiedy został pan dyrekto-
rem?

Dzięki sprzyjającej sytuacji w Starostwie 
Powiatowym, mianowicie dzięki uprzej-
mości byłego Starosty pana Ciacha, uda-
ło nam się w tym budynku, który był, że 
tak powiem gołym budynkiem dydaktycz-
nym, dzięki wsparciu funduszy zewnętrz-
nych i Starostwa zbudować salę sportową. 
Kolejnym etapem była budowa boiska Or-
lik, które jest według nas najlepsze w mie-
ście. Miało to miejsce za szefowania pana 
Waldemara Gila jako Starosty. Wykona-
liśmy także ocieplenie, to była duża inwe-
stycja i dziś nasz budynek prezentuje się z 
zewnątrz wyśmienicie. Ostatnie lata sze-
fuje nam pan Starosta Ireneusz Rogowski, 
uzyskaliśmy wyposażenie w sprzęt dydak-
tyczny. Cieszymy się bardzo, że coraz więcej 
mamy np. rzutników multimedialnych - w 
tej chwili właściwie każda klasa jest w nie 
wyposażona, mamy komputery, dziennik 
elektroniczny. Myślę, że jest to wielki skok 
techniczny, czy technologiczny w zdobywa-
niu pomocy dydaktycznych. Kiedyś trzeba 
było wszystko robić samemu, np. kleić fi-
gury geometryczne, natomiast w tej chwi-
li 90 procent wszystkich pomocy dydak-
tycznych jest dzięki Internetowi. Wszystko 
można natychmiast znaleźć, zaprezento-
wać, pokazać, jest nieograniczony dostęp 
do literatury, do filmów, do urywków np. 
historycznych, czy też map, lub chemicz-
nych doświadczeń. Ważną rzeczą jest to, że 
cały obiekt ZS nr 2 jest przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Powiem szcze-
rze, że przez te 34 lata, które już spędzam 
w szkole, stwierdzam, że jest coraz lepsza 
młodzież. Naprawdę, porównuję przepięk-
ny zawód nauczyciela z jakąś wielką wspa-
niałą przygodą, ponieważ my jako nauczy-
ciele co roku z każdą pierwszą klasą, która 
przychodzi, dzięki młodzieży jesteśmy co-
raz młodsi. My musimy myśleć tak jak oni i 
to w tym zawodzie jest najpiękniejsze. 

Jest pan nauczycielem wychowania fi-
zycznego. Czy wobec pełnienia funkcji 
dyrektora znajduje pan czas na to, aby 
prowadzić jeszcze lekcje?

W etacie mam trzy godziny obowiązko-
wych zajęć, ale przyznam szczerze, że „cią-
gnie wilka do lasu” i sala sportowa to jest 
moje drugie miejsce, jeśli chodzi o długość 
czasu przebywania w szkole. Jestem w ga-
binecie za biurkiem, ale ciągnie mnie tam, 
zresztą sam gram z młodzieżą, robimy me-
cze nauczyciele kontra uczniowie, gramy w 
siatkówkę, w koszykówkę, bardzo to lubię. 

Widać, że kocha pan sport i stara się 
pan zarażać tą miłością swoich uczniów, 
choćby za sprawą wystawy pucharów 
oraz specjalnej gabloty, w których wi-
szą stroje znanych polskich sportowców, 
którzy ukończyli tę szkołę. Proszę wy-

mienić ich nazwiska.
Naszymi uczniami byli m.in.: Adam 

Hrycaniuk, koszykarz reprezentacji Pol-
ski w tej chwili grający w Zastalu Zielona 
Góra, aż 7-krotny Mistrz Polski, Kasia Mą-
drowska, której wszystkich tytułów w zapa-
sach nie będę wymieniał, wymienię tylko 
ten ostatni – Mistrz Polski seniorów i szan-
sa na kolejną Olimpiadę, Maciej Liśkiewicz 
– piłkarz Błękitnych, myślę, że jest przy-
szłością stargardzkiej piłki, czy też Tomek 
Wąsaty – Mistrz Polski w kolarstwie. Wiszą 
tu również koszulki naszych zaprzyjaźnio-
nych gwiazd sportu, takich jak koszykarze 
Paweł Leończyk, Witold Grudziński oraz 
siatkarki Ani Nowakowskiej. Mam nadzie-
ję, że kolejni mistrzowie chodzą do naszej 
szkoły, to są wspaniali uczniowie, powiem 
tylko, że pierwsze klasy w tej chwili wygra-
ły biegi przełajowe w Stargardzie i mam 
nadzieję, że zasilą grono i kolejne koszulki 
będą wisiały w tej galerii. 

Ilu uczniów obecnie uczęszcza do 
Zespołu Szkół nr 2 oraz jaka jest liczba 
pracowników szkoły?

Mamy w tej chwili 637 uczniów – my-
ślę, że to jest dość dużo, choć co prawda w 
szczytowych okresach mieliśmy około tysią-
ca uczniów, ale i tak jak na niż demogra-
ficzny to nie jest źle. Jeśli chodzi o pracow-
ników to mamy razem około 85 osób, za-
liczając do tego grona również opiekunów 
Orlika.    

Jakie profile w Zespole Szkół nr 2 są 
obecnie najbardziej „oblegane” przez 
uczniów?

Nasza szkoła potocznie jest zwana „eko-
nomikiem”, czyli przedmioty około ekono-
miczne są tutaj naszą silną stroną. Zgodnie 
z tym jaka jest tendencja wśród szkół wyż-
szych, w Poznaniu np. numerem jeden jest 
oczywiście wydział lekarski, numerem dwa 
stomatologia, a następnie jest logistyka. 
To też stawia nam określone zadania i w 
tej chwili zainteresowanie klas pierwszych 
było tak wielkie, że wystąpiłem do Staro-
stwa o pozwolenie i utworzyliśmy dwie kla-
sy w zawodzie technik logistyk. Jest to bar-
dzo dobra młodzież uzyskująca świadec-
twa z „paskiem”, młodzież która wie czego 
chce i będzie szukać swoich szans zatrud-
nienia właśnie w tym zawodzie i mam na-
dzieję, że w stargardzkich firmach, z który-
mi coraz mocniej współpracujemy, z tymi 
największymi potentatami na naszym ryn-
ku zatrudnienia. 

Poza szkołą udziela się pan także spo-
łecznie, poprzez pełnienie funkcji rad-
nego Rady Miejskiej. Zasiada pan rów-
nież w Komisji Oświaty, Kultury i Spor-
tu. W jakiej kondycji według pana znaj-
duje się obecnie stargardzka oświata?

Myślę, że stargardzka oświata dzięki obu 
samorządom – powiatowemu i miejskie-
mu, jest w dobrej kondycji. Wyniki matur, 
wyniki egzaminów zawodowych jeżeli cho-
dzi o szkoły ponadgimnazjalne, czyli egza-
miny zewnętrzne, wypadają powyżej śred-
niej wojewódzkiej. Myślę, że konkurować 
ze Szczecinem i wygrywać z tak dużym 
miastem typowo inteligenckim, jest przy-
jemnie i to sprawia dużą satysfakcję. Po-

dobnie rzecz się ma w szkołach podstawo-
wych i gimnazjach, bo mamy się czym po-
chwalić, myślę, że baza jest też coraz lepsza, 
powstają nowe obiekty i nie mamy się cze-
go wstydzić – wręcz przeciwnie, powinni-
śmy się z tej bazy i wyników, które mamy – 
cieszyć. Wyposażenie jest coraz lepsze, na-
uczyciele uzyskują coraz lepsze wyniki je-
żeli chodzi o samodoskonalenie, dokształ-
canie się w swoich specjalnościach, czas też 
jest taki, że wielu moich nauczycieli kończy 
także drugie studia, czyli pojawia się dwu-
zawodowość, ponieważ czeka nas kolejna 
reforma i każdy z nauczycieli myśli o tym 
jak się zabezpieczyć, jak swoją stabilność w 
zatrudnieniu utrzymać. 

Skoro wywołał pan temat zbliżającej 
się reformy, zapytam czy wyczuwa pan 
w środowisku nauczycielskim jakieś na-
pięcie, obawy spowodowane nieuchron-
ną reorganizacją oświaty?

Jeżeli chodzi o planowaną reformę syste-
mu oświaty to myślę, że są niepokoje, które 
wypływają stąd, że za mało na razie wie-
my… Wiemy, że jest planowane czterolet-
nie liceum, pięcioletnie technikum, że będą 
szkoły branżowe jako byłe szkoły zasad-
nicze, że będzie ośmioletnia podstawów-
ka, tak jak było to kiedyś, czyli jest powrót. 
Brakuje nam natomiast wytycznych i fak-
tów. Słyszałem, że bodajże do 27 lutego ma 
być wszystko przygotowane przez samorzą-
dy, przekazane do kuratoriów i urzędów 
wojewódzkich, natomiast my jako samo-
rząd – nie znamy szczegółów… Rozmawia-
liśmy o tym ostatnio na Komisji Oświaty, 
także na sesji ten wątek był poruszony, po 
prostu nie wiemy, ani Prezydenci, ani my 
jako radni, nie mamy jeszcze żadnej wia-
domości, w jakim kierunku te zmiany będą 
szły, np. czy będzie można łączyć szkoły, bo 
budynki mamy przepiękne, chociażby są-
siednie Gimnazjum nr 4 ma być wygasza-
ne, natomiast co z tym budynkiem? Czy 
uczniowie klasy podstawowej 1-4 wykorzy-
stają taki budynek, a ci z klasy 5-8 będą we 
właściwej podstawówce, czy może powsta-
ną tam przedszkola, nie wiemy tego – to są 
pytania, które czekają na odpowiedź i my-
ślę, że stąd płynie niepewność środowiska 
nauczycielskiego. 

Czy w związku z Dniem Edukacji Na-

rodowej, uczniowie będą mięli wolne od 
zajęć lekcyjnych?

My jako dyrektorzy szkół mamy w Tech-
nikum 10 dni, które możemy rozdyspono-
wać zgodnie ze swoimi założeniami, często 
są apele, a także występy młodzieży, która 
chce w jakiś sposób podziękować nam na-
uczycielom za swój trud. Stąd też piątek bę-
dzie dniem wolnym od zajęć edukacyjnych, 
będziemy świętować i spotykać się tutaj z 
młodzieżą, to jest dzień dla nich wolny, 
ale mam nadzieję, że przyjdą i będą tutaj 
u nas. Powiem jeszcze tylko, że świętujemy 
Dzień Edukacji Narodowej, ale niestety na 
imprezie, która miała miejsce w czwartek 
w Stargardzkim Centrum Kultury, nie byli 
zaproszeni pracownicy administracji oraz 
obsługi… Mówiłem  o tym na sesji, nikt nie 
podjął tego tematu, może w przyszłym roku 
padnie ta refleksja czy nie rozszerzyć grona 
nagradzanych, czyli nie tylko dyrektorzy i 
wytypowani nauczyciele, ale również jakaś 
wyróżniająca się np. księgowa, czy też pani, 
która dużo lat pracuje w oświacie np. jako 
osoba sprzątająca. Myślę, że warto uhono-
rować także te osoby, bo to nie jest tak jak 
kiedyś „Dzień Nauczyciela”, tylko teraz to 
Dzień Edukacji Narodowej. 

Czego my wszyscy, możemy życzyć 
nauczycielom?

Przede wszystkim spokoju. Ja o tym też 
bez przerwy mówię, że kto wie czy ta struk-
tura, która funkcjonuje dzisiaj - nie mogła-
by istnieć dalej? Myślę, że jesteśmy jedynym 
zawodem, który rzeczywiście potrzebuje 
dużo spokoju i cierpliwości. Jesteśmy też z 
założenia bardzo wykształconym zawo-
dem, nauczyciele wszyscy muszą mieć w tej 
chwili studia wyższe, często tak jak powie-
działem wcześniej kształcą się dwukierun-
kowo i po prostu my wykonamy wszystkie 
polecenia, oczekiwania państwa do edu-
kacji młodego pokolenia, natomiast dajcie 
nam – mówię tutaj do polityków z Warsza-
wy – więcej spokoju i więcej czasu żebyśmy 
mogli to przemyśleć, wyciągać wnioski, bo 
co się przyzwyczaimy do jednego systemu, 
przychodzi następny... Trzeba zweryfiko-
wać to przez kilka pokoleń aby mówić o sys-
temie, że jest trwały i sprawdzony. 

KR

Marcin Przepióra urodził się 1 września, nic więc dziwnego, że jest stworzony do 
pracy nauczyciela
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Wójt Gminy Stargard ogłasza:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:
1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej nu-

merem działki 148/6 o pow. 0,1252 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 28 400,00 zł
2. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej nu-

merem działki 148/7 o pow. 0,1203 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 30 270,00 zł
3. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej nu-

merem działki 148/8 o pow. 0,1203 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 30 270,00 zł
4. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej nu-

merem działki 148/9 o pow. 0,1203 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 30 270,00 zł
5. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej nu-

merem działki 148/10 o pow. 0,1509 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 31 810,00 zł
6. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej nu-

merem działki 148/11 o pow. 0,1164 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 26 530,00 zł
7. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej nu-

merem działki 148/12 o pow. 0,1163 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 29 280,00 zł
8. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej nu-

merem działki 148/13 o pow. 0,1163 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 29 280,00 zł
9. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej nu-

merem działki 148/14 o pow. 0,1166 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 29 390,00 zł
10. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej nu-

merem działki 148/16 o pow. 0,1079 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 24 660,00 zł
11. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej nu-

merem działki 148/17 o pow. 0,1165 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00100102/9 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza nieruchomości - 26 530,00 zł
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązu-

jącej na dzień sprzedaży.
Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci 

prawa przejazdu i przechodu przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu 
zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej niżej, należy wnieść do kasy Urzędu Gminy Stargard lub na 
konto Bank PEKAO I O/ Stargard 42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 09.11.2016 r. (w 
tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Numer działki 148/6 148/7 148/8 148/9 148/10 148/11

Wadium [zł] 2 900,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 200,00 2 700,00

Godzina przetargu 
w dniu 15.11.2016 r. 1100 1130 1200 1230 1300 1330

Numer działki 148/12 148/13 148/14 148/16 148/17

Wadium [zł] 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 500,00 2 700,00

Godzina przetargu 
w dniu 16.11.2016 r. 1100 1130 1200 1230 1300

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gmi-
ny Stargard lub do kasy Urzędu Gminy Stargard.

Przetargi na działki wymienione w punktach 1-6 odbędą się w dniu 15.11.2016 r., natomiast na 
działki wymienione w punktach 7-11 odbędą się w dniu 16.11.2016 r. w godzinach podanych wyżej, 
w siedzibie Urzędu Gminy w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, 
w miejscowości położenia nieruchomości oraz zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu: 
www.gmina.stargard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina.stargard.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stargard, ul. Rynek 
Staromiejski 5, 73-110 Stargard, Referat Gospodarki Nieruchomościami i  Rolnictwa pok.  310 (IIIp), 
tel. 091 561 34 15.

OGŁOSZENIE 
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie  
Michał Jaroszewicz

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
08 listopada 2016 r. o godz. 14:45

w   budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska 
Polskiego 19 w sali nr 29 odbędzie się druga licytacja nieruchomo-
ści tj. lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w miejscowości Krasne 
26 w gminie Lipiany  o pow. użytkowej 48,60 m2, dla którego Sąd 
Rejonowy w Stargardzie VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzy-
cach prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ2T/00023874/4.

Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, pomieszcze-
nia gospodarczego, łązienki z wc; usytuowany na 1 piętrze.

Suma oszacowania wynosi 45.300,00 zł zaś cena wywołania jest 
równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 30.200,00 zł. Licytant przy-
stępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jed-
nej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  4.530,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce 
oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela ksią-
żeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego po-
stanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także 
na rachunek komornika:

Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 12 1090 2806 0000 
0001 1123 5980

Sygnatura sprawy Km 1545/10.
Informacja pod nr tel. : 500-827-290, 500-827-503
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Chociwel

Potrzebna pomoc,  
by dokończyć budowę
Urząd Miasta w Chociwlu szuka prywatnego inwestora, 
który pomógłby w dokończeniu budowy hali widowisko-
wo-sportowej. Budowa miałaby pochłonąć około 3 milio-
ny złotych.

Hala widowiskowo-sportowa 
zlokalizowana przy ul. Dwor-
skiej powstała w 2003 roku. 
Do chwili obecnej w stanie su-
rowym znajduje się około 1000 
metrów kwadratowych po-
mieszczeń zaplecza hali. Według 
projektu w tej części planowane 
było schronisko młodzieżowe z 
72 miejscami noclegowymi, ka-
wiarnią oraz siłownią. Koszt bu-
dowy tej części miałby wynosić 
około 2,5 miliona złotych. Kolej-
ne 0,5 miliona złotych pochło-
nąłby remont części niedokoń-
czonego zaplecza o powierzch-
ni 300 metrów kwadratowych 
z przeznaczeniem na świetlicę 
miejską z salą kinowo-teatralną. 
Na początku 2016 roku projekt 
zmieniający sposób użytkowa-
nia tej części uzyskał pozwolenie 
na budowę.

Jak informuje Ireneusz Płó-
ciennik, Zastępca Burmistrza 
Chociwla, gmina w ramach swo-
jego budżetu nie jest w stanie do-
kończyć budowy i później samo-
dzielnie ponosić kosztów utrzy-
mania całego obiektu. - Dlate-
go w interesie wspólnoty gmin-
nej jest dokończenie budowy 
przez prywatnego partnera oraz 
przejęcie przez niego kosztów 
utrzymania i zarządzania całym 
obiektem- mówi Ireneusz Płó-
ciennik. Dodaje także, że w ta-
kim partnerstwie gmina zagwa-
rantuje partnerowi prywatnemu 
comiesięczną ryczałtową opłatę 
za korzystanie z hali na potrze-
by szkoły oraz imprezy maso-
we organizowane przez gminę. 
- W pozostałym czasie na całym 
obiekcie partner prywatny bę-
dzie mógł prowadzić różne od-

płatne usługi. Umowa w modelu 
partnerstwa publiczno-prywat-
nego podpisana byłaby na mi-
nimum 10-15 lat. Partner pry-
watny mógłby dokończyć bu-
dowę niezagospodarowanej czę-
ści zaplecza hali według anekto-
wanego projektu pierwotnego 
(na schronisko młodzieżowe) 
lub przedstawić własną koncep-
cję zagospodarowania. Obec-
nie Gmina Chociwel poszukuje 
partnera prywatnego, z którym 
wspólnie wypracujemy zasady 
współpracy zmierzające do do-
kończenia budowy oraz zarzą-
dzania całym obiektem- infor-
muje Zastępca Burmistrza.

Hala główna z widownią na 
400 miejsc oraz częścią zaple-
cza jest obecnie wykorzystywa-
na głównie przez szkołę na lek-
cje wychowania fizycznego oraz 
zajęcia pozalekcyjne dla mło-
dzieży. Halę wynajmują również 
lokalne grupy zorganizowane, 
takie jak szkoły tańca czy klu-
by sportowe. W okresie letnim 
halę wynajmują na zgrupowa-
nia i treningi zamiejscowe ze-
społy sportowe uprawiające ko-
szykówkę, piłkę nożną czy pił-
kę ręczną. Odbywają się również 
turnieje sportowe w koszyków-
kę, karate czy piłkę nożną halo-
wą. W oddanej do użytku części 
zaplecza hali mieści się pogoto-
wie ratunkowe, gabinet denty-
styczny i siłownia. Przychody 
z najmu pomieszczeń w 2015 
roku wyniosły 44 282 zł, a kosz-
ty utrzymania obiektu wyniosły 
445 450,27 zł. Dlatego aby do-
kończyć budowę konieczna jest 
pomoc podmiotu z zewnątrz. 

Michał Padiasek

Hala widowiskowo-sportowa w Chociwlu

Z profilaktyką u dzieci  
w Marianowie
Policjanci z Posterunku Policji w Dobrzanach spotkali się z dziećmi ze Szkoły Podsta-
wowej, gdzie podczas prelekcji dotyczącej zasad bezpieczeństwa przekazano wiele cen-
nych wskazówek, a także materiały edukacyjne. 

W miniony wtorek 11 paź-
dziernika dzielnicowi z Maria-
nowa odwiedzili uczniów klasy 
1-3 Szkoły Podstawowej w Ma-
rianowie, którym podczas kil-
kugodzinnych zajęć przekazali 
wiele cennych wskazówek doty-
czących zasad bezpieczeństwa. 

Funkcjonariusze podczas pre-

lekcji omówili między innymi 
zasady poruszania się na drodze 
oraz w jej pobliżu, bezpieczeń-
stwo podczas pobytu w domu 
i na podwórku, a także pod-
stawowe zasady obowiązujące 
podczas poruszania się samo-
chodem i autobusem. 

Spotkanie w miłej atmosferze 

skutkowało rozwianiem wie-
lu wątpliwości, jakie pojawia-
ły się u najmłodszych, a w celu 
usystematyzowania i utrwalenia 
omówionej wiedzy mundurowi 
przekazali elementarze bezpie-
czeństwa, do których uczniowie 
mogą zaglądać w każdej chwili. 

podkom. Łukasz Famulski

Policjanci z Posterunku Policji w Dobrzanach odwiedzili dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzanach

Parlino: mieszkańcy mogą już być spokojni

Ścięli niebezpieczne drzewo
We wtorek między godz. 9 a 15 w miejscowości Parlino na terenie posesji nr 10 pracow-
nicy firmy Eco-Drew dokonali usunięcia niebezpiecznego, uschniętego drzewa. 

- Prace przeprowadzamy w za-
mian za pozysk drewna ze ścię-
tego przez nas drzewa. Po ścię-
ciu przewieziemy drewno do 
nas na bazę – powiedział w roz-
mowie z Dziennikiem, właści-
ciel firmy Eco-Drew Krzysztof 
Olejnik.

Jak ustaliliśmy w rozmowie z 
UG Stara Dąbrowa, w obrębie 
której znajduje się Parlino, zgo-
da na usunięcie drzewa przez 
właściciela posesji została wyda-
na już jakiś czas temu, pozostała 
tylko kwestia jego wycięcia.

(ps) 
We wtorek o godz. 15 budzące przestrach, uschnięte drzewo stało się już tylko 
wspomnieniem
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Lucjan Łęczewski – ur. 12 października, w. 3.600 g., dł. 57 cm. Na zdjęciu 
z mamą Anną, tatą Andrzejem i babcią Ireną.

Antonina Krawczak 
– ur. 8 października, w. 
4.000 kg., dł. 58 cm. Cór-
ka Moniki i Krzysztofa.

Lidia Golczyk – ur. 11 
października, w. 2.700 
g., dł. 57 cm. Córka 
Anny i Łukasza.

Alicja Krzyżanow-
ska-Herba – ur. 12 paź-
dziernika, w. 3.050 g., 
dł. 55 cm. Córka Kata-
rzyny i Rafała, siostra 
Justynki.

Igor Kuleczko – 
ur. 12 październi-
ka, w. 3.850 g., dł. 
57 cm. Syn Natalii i 
Mariusza.

Zuzanna Bernaś – 
ur. 12 października, w. 
2.900 g., dł. 55 cm. Cór-
ka Katarzyny i Tomasza.

Kacper Mazur 
– ur. 12 paździer-
nika, w. 3.850 g., 
dł. 59 cm. Syn 
Natalii i Marcina.

Tobiasz Młyńczyk – ur. 10 października, w. 
3. 230 g., dł. 55 cm. Syn Agaty i Tomasza.

Julia Pawełczak – ur. 10 
października, w. 3.290 g., 
dł. 56 cm. Córka Agniesz-
ki i Grzegorza.



914-17.10.2016

redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że 
zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym mie-
ście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludź-
mi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodzi-
ła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwni-
kiem. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do sie-
bie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to 
jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w 
obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała 
mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sę-
dzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wy-
branych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie 
zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie 
ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na 
ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,1-8)

Uczeń Jezusa Chrystusa jest człowiekiem modlitwy. To na 
niej, na modlitwie, buduje się osobistą relację z Bogiem. Je-
zus mówi wprost: moi uczniowie powinni się modlić i nie 
ustawać. Nie wystarczy sama modlitwa. Ma to być modlitwa 
wytrwała. Potrzebujemy daru męstwa. Nie da się prowadzić 
życia modlitewnego bez poniesienia ofiary. Jezus w przypo-
wieści mówi o tym, że Bóg weźmie w obronę swoich wybra-
nych, którzy dniem i nocą wołają do Niego. Tym wołaniem 
jest właśnie modlitwa. Jak ona u mnie wygląda? Czy jest to 
moje wołanie rano i wieczorem? Warto w tym miejscu prze-
analizować moją modlitwę. Jaka ona jest i czy w ogóle jest. 
Często mówimy, a bo jesteśmy tacy zabiegani, nie mamy 
czasu. Dobrze. Dostrzegasz swoje problemy z modlitwą, ale 
jakich dokonałeś przedsięwzięć, żeby coś w tej kwestii się 
zmieniło. Mówisz, że z rana nie masz czasu, bo wszystko 
w biegu. Wstań 15 minut wcześniej. Poświęć się. Potrzeba 
pewnej ofiary. Może powiesz, ale ja mam problemy ze wsta-
waniem. Pytanie zatem jest inne. Jak kończysz swój dzień? 
Może bardzo późno, marnotrawiąc cenny czas na spanie. 
Oglądasz niby dla relaksu telewizję, bądź spędzasz czas 
przed komputerem, a budzisz się niewypoczęty. To od razu 
możemy odnieść do modlitwy wieczornej. Nikt nie powie-

dział, że modlitwa wieczorna musi być koniecznie przed sa-
mym pójściem spać. Lepiej poświęcić kwadrans Bogu wcze-
śniej, niż zasnąć z byle jakim pacierzem na ustach. Jeśli już 
coś robimy, róbmy to dobrze. Przyłóżmy się. Postarajmy. Je-
śli pojawi się zniechęcenie to tym bardziej nie poddawajmy 
się. Modlitwa, słuchanie Słowa Bożego daje nam wytrwa-
łość na drodze do szczęścia wiecznego. Jeśli z naszego planu 
dnia wywalimy modlitwę i lekturę Pisma Świętego to już tu, 
na ziemi, będziemy ludźmi wiecznie nadąsanymi, zakwa-
szonymi. Jeśli uważasz, że już długo modlisz się w jakiejś 
intencji i dalej czekasz na Bożą interwencję to nie ustawaj! 
Nie odpuszczaj! Módl się dalej. Bóg bardzo dobrze słyszy 
nasze prośby, ale czeka na odpowiedni moment aby zadzia-
łać. Takie sytuacje pokazują nam na ile rzeczywiście ufamy 
Bogu. On chce byśmy w Nim pokładali naszą nadzieję. On 
chce byśmy czuli się przy Nim bezpiecznie. Wdowa z przy-
powieści naprzykrza się sędziemu, bo ma świadomość, że 
sama sobie nie poradzi, że sama nie da rady. Powinniśmy to 
przenieść na naszą relację z Bogiem. Sam nie dam rady. Bóg 
będzie moim obrońcą. Bóg zapewni mi bezpieczeństwo. 
Bóg chce mojego szczęścia. Pojawia się pewne ale, o którym 
mówi Jezus kończąc przypowieść. Czy jednak Syn Człowie-
czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Nie ustawajmy 
w wierze. Pielęgnujmy ją, na nowo rozpalajmy. Wierzyć w 
Ciebie- pomóż Jezu nam.

ks Krystian Dylewski
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Informacja, uczestnictwo, korzystanie – Masz do tego prawo
Osoby z niepełnosprawnością 

stanowią około 12 procent pol-
skiego społeczeństwa. Czy i jak 
mogą on korzystać z Funduszy 
Europejskich?

1. Fundusze Europejskie z 
zasady są dostępne dla wszyst-
kich. Osoby z niepełnospraw-
nością zatem na równi z innymi 
powinny brać udział w projek-
tach unijnych i same je reali-
zować „zasada równości szans 
i niedyskryminacji). Dlatego 
Ministerstwo Rozwoju wydało 
”Wytyczne w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedy-
skryminacji, w tym dostępno-
ści dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ra-
mach funduszy unijnych na lata 
2014-2020”. Wytyczne te zawie-
rają zasady jakimi kierować się 
powinni wszyscy biorący udział 
w realizacji programów opera-
cyjnych finansowanych z Fun-
duszy Europejskich. Zasady te 
umieszczamy w ramce obok.

2.  Andrzej jest osobą z 
niepełnosprawnością od uro-
dzenia. Obecnie ma 35 lat. Scho-
rzenia, na które cierpi Andrzej 
uniemożliwiają mu sprawne 
poruszanie się oraz dość często 
wyłączają go na krótsze bądź 
dłuższe okresy z aktywności 
zawodowej albo poważnie tę 
aktywność ograniczają. Mimo 
to Andrzej jest bardzo dzielny 
i od lat funkcjonuje bez proble-
mu na otwartym rynku pracy. 
Bardzo ważnym okresem skut-
kującym dla sprawności An-

drzeja w dalszym życiu był jego 
pobyt w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niepełnosprawnych Ru-

chowo im. Marii Grzegorzew-
skiej w Policach. To niezwykle 
zasłużona, dla osób z niepeł-
nosprawnością placówka, która 

umożliwia dzieciom dotknię-
tym ograniczeniami rucho-
wymi ukończenie normalnej 
edukacji szkolnej (podstawowej 
zawodowej i licealnej). Szkoła 
ta uczy także samodzielności i 
radzenia sobie w codziennym 
życiu mimo ograniczeń wyni-
kających z niepełnosprawności. 
Dzieci i młodzież uczące się w 
Polickiej placówce mieszkają na 
miejscu w przyszkolnym inter-
nacie gdzie również, w pewnym 
zakresie prowadzona jest ich 
edukacja i rehabilitacja. To była 
dla mnie taka prawdziwa szkoła 
życia – mówi Andrzej – która 
pozwoliła mi stanąć na nogi nie 
tylko fizycznie, ale także w pełni 
uwierzyć, że mogę normalnie żyć 
mimo mojej niepełnosprawności 
i dolegliwości zdrowotnych.

3. Po ukończeniu szkoły w 
Policach, Andrzej szybko zna-
lazł pracę. Najpierw odbył 6-cio 
miesięczny staż w instytucji 
publicznej. Tam też następnie 
został zatrudniony na umowę 
o pracę.

Szczególnie dla osoby z nie-
pełnosprawnością rozpoczęcie 
pierwszej pracy właśnie od sta-
żu jest bardzo wskazanym spo-
sobem wejścia w zawodowe ży-
cie - mówi Andrzej - jest wtedy 
znacznie łatwiej poradzić sobie 
z trudnościami ponieważ mimo 
wszystko stażysta dostaje od 
pracodawcy czas na nauczenie 
się, a takiego komfortu nie ma 
już na ogół pracownik związany 
z pracodawcą od razu umową o 
prace.

Osoby z niepełnosprawnością 
korzystają z tych wszystkich 
możliwości jakie Powiatowe 
Urzędy Pracy oferują każdemu 
bezrobotnemu bądź poszuku-
jącemu pracy. Są to więc: staże, 
przygotowanie zawodowe do-
rosłych (szkolenia), prace in-
terwencyjne, roboty publiczne, 
pożyczka szkoleniowa, finan-
sowanie kosztów egzaminów i 
licencji, finansowanie studiów 
podyplomowych, przyznanie 
jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodar-
czej, zwrot kosztów badań le-
karskich lub psychologicznych, 
refundacja kosztów przejazdu, 
refundacja kosztów zakwatero-
wania, bon dla bezrobotnych 
czyli bon na zasiedlenie, stażowy 
i szkoleniowy. Do 30 roku życia 
program PO WER, a po 30 roku 
życia RPO WZ1. Większość tych 
możliwości realizowana jest z 
wykorzystaniem Funduszy Eu-
ropejskich. Wszystkie nasze pro-
gramy dostępne są też dla osób 
1 Program Operacyjny Wiedza Eduka-
cja Rozwój (PO WER 2014-2020) to na-
stępca Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. RPO WZ - Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Zachodnio-
pomorskiego na lata 2014-20  

z niepełnosprawnością- mówi 
kierownik Zbigniew Florkowski 
z PUP Goleniów - w każdym z 
nich odrębnie ewidencjonujemy 
umowy z udziałem osób z orze-
czeniami. Ale są też takie pro-
gramy specjalnie przeznaczone 
dla tej kategorii osób z niepeł-
nosprawnością, szczególnym z 
nich był realizowany przez wie-
le lat program Junior2, - kończy 
kierownik. Staż, który odbywał 
Andrzej realizowano właśnie w 
ramach programu Junior. 

4. W pierwszej pracy Andrze-
ja w urzędzie prawie wszystko 
układało się dobrze. Były jednak 
też „schody” i w tym wypadku 
były to schody dosłownie.

 Aby dojść do biura musiałem, 
pokonywać kilkanaście stopni - 
wspomina Andrzej - stanowiły 
one element głównego wejścia 
do budynku, niestety nie wy-
posażono go do dzisiaj w odpo-
wiednie wspomagające niepeł-
nosprawnych urządzenia (pod-
jazdy, rampy windy schodowe)

 Bariery architektoniczne to 
jedna z głównych przeszkód, 
które osoby z niepełnospraw-
nością ruchowo napotykają w 
swoim życiu. Bariery te utrud-
niają nie tylko swobodny roz-
wój kariery zawodowej, ale 
także stają im na drodze do-
stępu do dóbr kultury i usług, 
tworzą ograniczenia dla swo-
bodnej realizacji zaintereso-
wań. Niestety barier tych jest 
nadal bardzo dużo, ponieważ 
aż do 2000 roku prawo budow-
lane nie nakładało na inwesto-
rów żadnych obowiązków w 
zakresie umożliwienia dostępu 
do nowo budowanego obiektu 
osobom z niepełnosprawno-
ścią. Likwidacja barier archi-
tektonicznych jest więc od wie-
lu lat jednym z podstawowych 
zadań Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych3. Możliwości 
Funduszy znacznie wrosły po 
akcesji Polski do UE. Środki 
jakimi dysponowała PFRON 
na likwidację barier architek-
tonicznych - mówi pan Marek 
Kowalczyk były dyrektor wo-
jewódzkiego oddziału PFRON 
– stanowiły przysłowiową kro-

2 Program Junior - program akty-
wizacji zawodowej osób z umiarko-
wanym i lekkim stopniem niepełno-
sprawności umożliwiający odbycie 
staży na otwartym rynku pracy dla 
osób do 30 roku życia. W ramach pro-
gramu realizowanego przez PUP Go-
leniow staż odbywało średnio rocznie 
15-20 osób niepełnosprawnych

3 PFRON - Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych, organ 
administracji publicznej wspierający 
rehabilitację oraz zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnością. Fundusz utwo-
rzono na mocy ustawy z dnia 9 maja 
1991 

„Niepełnosprawni mogą korzystać na równych zasadach ze wszystkich progra-
mów oferowanych przez PUP - mówi kierownik Zbigniew Florkowski

- Prawo dostępu do informacji, które oznacza między innymi, że 
wszystkie strony internetowe i inne e-zasoby tworzone przez instytu-
cje oraz projektodawców w ramach projektów  muszą spełniać kryteria 
dostępności. Serwis powinien zawierać m.in. możliwość powiększenia 
wielkości czcionki, odpowiedni dobór kolorów i ich kontrastu, łatwą 
do zrozumienia treść, a treści audio powinny zawierać transkrypcje 
tekstowe, audiodeskrypcję czy tłumaczenie na język migowy.
- Prawo do uczestnictwa, a więc  każdy, bez względu na niepełno-
sprawność, ma prawo uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, 
konferencjach, szkoleniach, warsztatach i innych przedsięwzięciach 
realizowanych z Funduszy Europejskich. W praktyce pokazujemy to na 
infografice.                                                                                                                                     
- Prawo do korzystania, czyli  że produkty, środowiska, programy i 
usługi, powinny być tworzone w taki sposób, aby służyły jak najwięk-
szej liczbie osób w tym osobom niepełnosprawnym, co oznacza min. 
na budowanie bez barier architektonicznych i komunikacyjnych. 
Dzięki wprowadzeniu powyższych zasad w proces realizacji projektów 
finansowanych z funduszy europejskich tam, gdzie w projekcie mięk-
kim chęć udziału wyrazi osoba z niepełnosprawnością, beneficjent bę-
dzie mógł liczyć na dodatkowe środki na dostosowanie projektu dla jej 
potrzeb. 

Fundusze Europejskie bez barier; Dostępność architektoniczna;  www.power.gov.pl/dostepnosc
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plę w morzu potrzeb. Dopiero 
gdy nasze programy zaczęły 
wspomagać Fundusze Europej-
skie zaczęliśmy na nie wydawać 
dwa, trzy razy więcej środków 
aniżeli wcześniej... 

5. Tak jak zwiększyły się 
możliwości dotyczące likwida-
cji barier architektonicznych, 
w podobnym stopniu zostały 
wzmocnione Funduszami Eu-
ropejskimi pozostałe programy 
PFRON, w tym te związane z 
aktywizacją zawodową i reali-
zowane za pośrednictwem sta-
rostw i Powiatowych Urzędów 
Pracy. Fundusze Europejskie 
stanowią większościowy udział 
w środkach przeznaczanych na 
te cele. Dla zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy 
osób posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności istnieje 
specjalny system  dotacji z bu-
dżetu UE. Środki unijne przy-
znawane są na szkolenia umoż-
liwiające start na rynku pracy, 
na  założenie własnej działal-
ności gospodarczej. W każdym 
PUP istnieje stanowisko ds. za-
trudnienia i aktywizacji niepeł-
nosprawnych i tam można uzy-
skać informacje na temat aktu-
alnie realizowanych projektów i 
ich dostępności w konkretnym 
momencie. Aczkolwiek pro-
gramy realizowane są w trybie 
ciągłym, to jednak zawsze do 
wyczerpania środków budżeto-
wych na dany rok. Osoby z nie-
pełnosprawnością mogą ubiegać 
się o sfinansowanie zakupu lub 
remontu lokalu  albo pokrycie 
kosztów wyposażenia takich jak 
samochód, komputery, sprzętu 
biurowego, urządzeń do pro-
dukcji czy świadczenia usług. 

6. Dotacje dla osób z niepeł-
nosprawnością na założenie 
firmy ułatwiają istotnie pora-
dzenie sobie z tym wyzwaniem 
finansowym jakim jest reali-
zacja autorskiego biznesplanu. 
Liczne programy umożliwiają 
udzielenie wsparcia nie tylko 
finansowego ale i merytorycz-
nego. O  środki unijne na zało-
żenie firmy przez osoby niepeł-
nosprawne można wnioskować 
do Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.  Osoba z niepeł-
nosprawnością, może uzyskać 
dotację w wysokości równej 
piętnastokrotności przeciętne-
go wynagrodzenia czyli obecnie 
około 60 tys. złotych.  Z tej for-
my wsparcia można skorzystać 
tylko jednorazowo. Jak zwy-
kle w przypadku korzystania 
z funduszy publicznych wnio-
skodawca nie może zalegać z 
płatnością podatków i należno-
ści publicznych. Należy także 

spełniać warunek niekaralno-
ści w okresie dwóch lat od daty 
złożenia wniosku. Dokumenty 
należy  złożyć w swoim powia-
towym urzędzie pracy, w któ-
rym zarejestrowany jest wnio-
skodawca.  Z PFRON-u   można 
także otrzymać pożyczkę o ni-
skim oprocentowaniu, z możli-
wością częściowego umorzenia 
po dwóch latach działalności 
założonej firmy. Interesującą 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią możliwością jest prawo do 
ubiegania się o dofinansowanie 
tworzenia spółdzielni socjalnej 
( 400 proc przeciętnego wyna-
grodzenia) bądź dofinansowa-
nie przystąpienia do już istnie-
jącej spółdzielni (300 proc prze-
ciętnego wynagrodzenia). 

7. Ewa ma 29 lat. Cierpi na 
wiele schorzeń, porusza się na 
wózku. Prawie całe dzieciń-
stwo i młodość Ewa spędziła w 
szpitalach. Przeszła tam wiele 
operacji, dzięki czemu Ewa żyje. 
Ale wymienione okoliczności 
spowodowały, że Ewa nie zdo-
była żadnego wykształcenia za-
wodowego i dotąd także nie pra-
cowała. Dopiero dwa lata temu 
sytuacja zdrowotna Ewy na tyle 
się ustabilizowała. że możliwe 
stało się planowanie podjęcia 
pracy. Bardzo chciałam praco-

wać -mówi Ewa- ale w zasadzie 
nic konkretnego nie umiałam ro-
bić, jak pamiętam prawie zawsze 
zamiast w szkole byłam w szpi-
talach, dlatego nie było łatwo 
znaleźć mi zatrudnienie. Ewie 
się jednak udało dlatego, że tra-
fiła na dobrego doradcę z PUP, 
który skierował ją do programu 
zatrudnienia wspomaganego.

8. Zatrudnienie wspomagane 
to pomoc adresowana do tych 
osób niepełnosprawnych, które 
ze względu na poważny stopień 
niepełnosprawności nie są w 
stanie same wykonywać pracy 
na otwartym rynku ale mogą to 
czynić ze wspomaganiem tzw. 

trenera. Rola trenera łączy w 
sobie kompetencje i funkcje na-
uczyciela zawodu, doradcy za-
wodowego, konsultanta, pośred-
nika pracy, instruktora zawodo-
wego, pracownika socjalnego, 
terapeuty i osoby wspierającej.   
Zatrudnienie wspomagane to 
forma pomocy niepełnospraw-
nym na otwartym rynku pracy 
która dopiero się upowszechnia. 
Stanowi ona obiecująca per-
spektywę na zatrudnienie dla 
tych niepełnosprawnych, któ-
rzy dotychczas mieli największe 
problemy ze znalezieniem pracy 
z powodu wysokiego stopnia 
niepełnosprawności.4

9. Rodzice niepełnospraw-
nych dzieci mogą ubiegać się o 
dofinansowanie, które może być 
przyznawane m.in. na sprzęt re-
habilitacyjny, warsztaty terapii 
zajęciowej czy  urządzenia spe-
cjalistyczne.  Fundusze europej-
skie pokrywają większą część 
kosztów, natomiast pozostałą 
kwotę dopłaca Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Programy te re-
alizowane są przede wszystkim 
przez samorządy pośredniczą-
ce w przekazywaniu wsparcia 
4 Europejska Unia Zatrudnienia Wspo-
maganego. Broszura informacyjna i 
standardy jakości, PFRON 2013, str. 
17-18)

finansowego i tam należy się 
zgłaszać. Powiatową instytucją 
pośrednicząca w obszarze reha-
bilitacji zdrowotnej i społecznej 
są Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie tzw. PCPR (dane ad-
resowe na końcu). Nabór wnio-
sków trwa cały rok niemniej co-
rocznie przyznaje się dofinanso-
wania do wyczerpania środków 
na dany rok przyznanych. Z 
Funduszy Europejskich dofi-
nansuje się także takie projekty 
uwzględniające potrzeby nie-
pełnosprawnych, takie jak tur-
nusy rehabilitacyjne czy likwi-
dację barier architektonicznych   
w miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej.

10. Realizatorami wielu pro-
gramów finansowanych z Fun-
duszy Europejskich są także or-
ganizacje osób niepełnospraw-
nych: związki, stowarzyszenia, 
fundacje. Organizacje te opra-
cowują i w przypadku przyzna-
nia grantów, realizują programy 
skierowane do konkretnej gru-
py niepełnosprawnych np. Pol-
ski Związek Głuchych Oddział 
Zachodniopomorski w Szcze-
cinie prowadzi kursy języka 
migowego, dofinansowany za 
pośrednictwem PFRON. Kursy 
te są organizowane cyklicznie w 
trybie ciągłym. Na końcu arty-
kułu podajemy dane adresowe 
PZG w Szczecinie oraz wybra-
ne adresy lokalnych organizacji 
osób niepełnosprawnych.

11. Fundusze Europejskie 
służą poprawieniu możliwo-
ści korzystania przez niepeł-
nosprawnych, z tych samych 
efektów działania Funduszy, 
z których korzystają wszyscy 
obywatele. Finansowane są 
także różnorodne przedsię-
wzięcia skierowane wyłącznie 
do poszczególnych kategorii 
niepełnosprawności. Przedsię-
wzięcia te obejmują zarówno 
rehabilitację zdrowotną, jak i 
społeczna i zawodową. Osoby z 
niepełnosprawnościami, to nie 
tylko pełnoprawni konsumenci 

korzystający z efektów wytwo-
rzonych z udziałem Funduszy 
Europejskich, ale także równo-
prawni realizatorzy finansowa-
nych z Funduszy działań. Pra-
widłowości te potwierdzają nie 
tylko założenia i wytyczne, ale 
przytoczone wyżej wydarzenia 
z życia Andrzeja i Ewy. Trzeba 
tylko wiedzieć gdzie się udać.

Poniżej przydatne adresy:

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie

ul. Zakładowa 3, 
72-100 Goleniów

tel./fax 91 418-34-95
szgo@pupgoleniow.pl 
www.pupgoleniow.pl

Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 

w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b

70-536 Szczecin
Telefony do konsultantów  

tel. 800 34 55 34, 91 432 94 32, 91 
432 94 33, 91 432 94 35

www.fundusze-europejskie.gov.pl

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych
Oddział Zachodniopomorski

telefon: (91) 35-09-700
Telefon/Fax: (91) 4 820 920
Adres: 70-111 Szczecin, Al. 

Powstańców Wielkopolskich 33
e-mail: szczecin@pfron.org.pl

www.pfron.org.pl

Polski Związek Głuchych 
w Szczecinie 

70-481 Szczecin, 
al. Woj. Polskiego 91/93

tel. +48 91 4232675, 
fax +48 91 4228286

www.pzg.szczecin.pl

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Zachodniopomorski

ul. Piłsudskiego 37 
(wejście od ulicy Mazurskiej)

70-423 Szczecin
tel/fax: 91 4338 338

e-mail: biuro@pznoz.pl
www.pznoz.pl

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie
ul. Pocztowa 43, 
72-100 Goleniów
Tel: 91 407 22 41 

www.pcpr.goleniow.pl

 Pamiętaj, nie jesteś sam
Powodzenia !

Urzędy są wyposażone w odrębne wejścia dla niepełnosprawnych

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Spójności Unii Europejskiej

Osoby z niepełnosprawnością stanowią ok. 12. proc. mieszkańców Polski; 
www.power.gov.pl/dostepnosc

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

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Stargardzie

ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

tel. (091) 48 - 04 - 909
Fax 91  48 -04 9-10

pcpr@powiatstargardzki.pl
http://www.pcpr.stargard.pl
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Burmistrz Chociwla informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ulicy Armii Krajowej 52  podany jest do wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do  zbycia. 

Wykaz nieruchomości dotyczy działek: Obręb Lisowo gmina Chociwel (dz.147/2; 148); Obręb Długie gmina Chociwel (dz. 177/1); Obręb nr  2 miasta Chociwel (dz. 132)
Wykaz podaje się do wiadomości od dnia 10.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.

DZIAŁAJĄC  NA  PODSTAWIE  UCHWAŁY  RADY  MIEJSKIEJ   W  CHOCIWLU  NR XIV/88/16 Z  DNIA 7 KWIETNIA 2016 ROKU OGŁASZAM  DRUGI PRZE-
TARG USTNY NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ  PRAWA  WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ  POŁOŻONEJ W  OBRĘBIE  KARKOWO GMI-
NA CHOCIWEL  OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 17/8  O OBSZARZE  0,1330 ha    KW  NR SZ1T/00103290/4 CENA  WYWOŁAWCZA NIERU-
CHOMOŚCI DO  PRZETARGU  WYNOSI 13.872,00 ZŁ. (SŁOWNIE: TRZYNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT DWA ZŁOTE)

Przetarg odbędzie się dnia 27 października 2016 roku o godz. 1000 w  Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15. Wadium  wynosi  1.387,00  zł , które należy wpłacić w gotówce  najpóźniej 
w terminie do dnia 24 października 2016 r.  na konto  w Banku Spółdzielczym  w Goleniowie O/Chociwel nr 39 9375 1041 5500 0299 2000 0040 . O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że, postąpienie 
nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  złotych. Nieruchomość zwolniona jest z podatku od towarów i usług (VAT). 

                                                                                                                                                                         
DZIAŁAJĄC  NA  PODSTAWIE  UCHWAŁY  RADY  MIEJSKIEJ  W  CHOCIWLU  NR XXVIII/217/13 Z  DNIA 23 GRUDNIA 2013 ROKU  OGŁASZAM  PRZE-

TARG USTNY NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ  PRAWA  WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ  POŁOŻONEJ W  OBRĘBIE  NR   1 MIASTA  
CHOCIWEL  UL. KOŁAT OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 417/4 O OBSZARZE  667 m2   KW  NR SZ1T/00110264/5 CENA  WYWOŁAWCZA 
NIERUCHOMOŚCI DO  PRZETARGU  WYNOSI 20.041,00 ZŁ. (SŁOWNIE: DWADZEŚCIA TYSIĘCY CZTERDZIEŚCI JEDEN ZŁOTYCH)Nieruchomość położona przy 
drodze powiatowej w kierunku Ińska. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada symbol 1U,MN,2U,Mn,6MN i objęta jest zapisem „bu-
downictwo mieszkaniowe z możliwością prowadzenia usług”

Przetarg odbędzie się dnia  15 listopada 2016 roku o godz. 1100 w  Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacone wadium które wynosi  2004,00  
zł Wadium należy wpłacić w gotówce  najpóźniej w terminie do dnia 10 listopada 2016 r.  na konto w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Chociwel nr 39 9375 1041 5500 0299 2000 0040. O wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu, z tym że, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. Od wartości ustalonej w drodze przetargu naliczony zostanie podatek od towarów i 
usług (VAT) w wysokości według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

DZIAŁAJĄC  NA  PODSTAWIE  UCHWAŁY  RADY  MIEJSKIEJ  W  CHOCIWLU  NR XXVIII/217/13 Z  DNIA 23 GRUDNIA 2013 ROKU  OGŁASZAM   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ  
PRAWA  WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ  POŁOŻONEJ W  OBRĘBIE  NR   1 MIASTA  CHOCIWEL  UL. KOŁAT OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 417/5 O OBSZARZE  
1457 m2   KW  NR SZ1T/00110264/5 CENA  WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI DO  PRZETARGU  WYNOSI 43.777,00 ZŁ. (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM ZŁO-
TYCH) Nieruchomość położona przy drodze powiatowej w kierunku Ińska. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada symbol 1U,MN,2U,Mn,6MN i objęta jest zapisem „budownictwo 
mieszkaniowe z możliwością prowadzenia usług”

Przetarg odbędzie się dnia  15 listopada 2016  roku o godz. 1130 w  Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacone wadium które wynosi  4.378,00  
zł. Wadium należy wpłacić w gotówce  najpóźniej w terminie do dnia 10 listopada 2016 r.  na konto  w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Chociwel nr 39 9375 1041 5500 0299 2000 0040. Od wartości ustalonej w drodze 
przetargu naliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

DZIAŁAJĄC  NA  PODSTAWIE  UCHWAŁY  RADY  MIEJSKIEJ  W  CHOCIWLU  NR XXVIII/217/13 Z  DNIA 23 GRUDNIA 2013 ROKU  OGŁASZAM PRZE-
TARG USTNY NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ  PRAWA  WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ  POŁOŻONEJ W  OBRĘBIE  NR   1 MIASTA  
CHOCIWEL  UL. KOŁAT OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 417/6 O OBSZARZE  1373 m2   KW  NR SZ1T/00110264/5 CENA  WYWOŁAWCZA 
NIERUCHOMOŚCI DO  PRZETARGU  WYNOSI 41.253,00 ZŁ. (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI JE4DEN TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TRZY ZŁOTE)

 Nieruchomość położona przy drodze powiatowej w kierunku Ińska. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada symbol 1U,MN,2U-
,Mn,6MN i objęta jest zapisem „budownictwo mieszkaniowe z możliwością prowadzenia usług”

Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada 2016  roku o godz. 1200 w  Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15. Warunkiem udziału w 
przetargu jest wpłacone wadium które wynosi 4.125,00  zł Wadium należy wpłacić w gotówce  najpóźniej w terminie do dnia 10 listopada 2016 r.  na konto w Banku Spół-
dzielczym w Goleniowie O/Chociwel nr 39 9375 1041 5500 0299 2000 0040. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że, postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  złotych. Od wartości ustalonej w drodze przetargu naliczony zostanie podatek od towarów i usług 
(VAT) w wysokości według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

DZIAŁAJĄC  NA  PODSTAWIE  UCHWAŁY  RADY  MIEJSKIEJ  W  CHOCIWLU  NR XXVIII/217/13 Z  DNIA 23 GRUDNIA 2013 ROKU  OGŁASZAM PRZE-
TARG USTNY NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ  PRAWA  WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ  POŁOŻONEJ W  OBRĘBIE  NR   1 MIASTA  
CHOCIWEL  UL. KOŁAT OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 417/7 O OBSZARZE  1637 m2   KW  NR SZ1T/00110264/5 CENA  WYWOŁAWCZA 
NIERUCHOMOŚCI DO  PRZETARGU  WYNOSI 49.185,00 ZŁ. (SŁOWNIE: (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY STO OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH)

Nieruchomość położona przy drodze powiatowej w kierunku Ińska. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada symbol 1U,MN,2U-
,Mn,6MN i objęta jest zapisem „budownictwo mieszkaniowe z możliwością prowadzenia usług”

Przetarg odbędzie się dnia  15 listopada 2016 roku o godz. 1230 w  Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15. Warunkiem udziału w 
przetargu jest wpłacone wadium które wynosi  4,918,00  zł słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemnaście zlotych.Wadium należy wpłacić w gotówce  najpóźniej w terminie 
do dnia 10 listopada 2016 r.  na konto  w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Chociwel nr 39 9375 1041 5500 0299 2000 0040. O wysokości postąpienia decydują uczest-
nicy przetargu, z tym że, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  złotych.

 ceny wywoławczej.Od wartości ustalonej w drodze przetargu naliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości według stawki obowiązującej na 
dzień sprzedaży.

DZIAŁAJĄC  NA  PODSTAWIE  UCHWAŁY  RADY  MIEJSKIEJ  W  CHOCIWLU  NR IX/67/11 Z  DNIA 24 SIERPNIA 2011 ROKU  OGŁASZAM  PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ  PRAWA  WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ  POŁOŻONEJ  W  OBRĘBIE  NR   1 MIASTA  CHOCIWEL  
UL. ROBOTNICZA OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 414/6  O OBSZARZE  1342 m2   KW  NR  SZ1T/00078863/7 CENA  WYWOŁAWCZA NIE-
RUCHOMOŚCI DO  PRZETARGU  WYNOSI 44.610,00 ZŁ. (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE SZEŚĆSET DZIESIĘĆ ZŁOTYCH)

Nieruchomość położona w kompleksie terenów uzbrojonych w urządzenia energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne. Brak bezpośredniego przyłącza. Istnieje możliwość 
podłączenia do sieci z ulicy Robotniczej  po uzyskaniu zgody i warunków od dysponentów urządzeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada symbol 1U,MN,2U,Mn,6MN i objęta jest zapisem „budownictwo mieszkaniowe z możli-
wością prowadzenia usług” Przetarg odbędzie się dnia  15 listopada 2016  roku o godz. 1000 w  Hali Widowiskowo-Sportowej  w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacone wadium które wynosi  4.461,00 zł. Wadium należy wpłacić w gotówce  najpóźniej w terminie do dnia 10 listopada 2016 
r.  na konto  w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Chociwel nr 39 9375 1041 5500 0299 2000 0040.   O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że, 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. Od wartości ustalonej w drodze przetargu naliczony zostanie 
podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

DZIAŁAJĄC  NA  PODSTAWIE  UCHWAŁY  RADY  MIEJSKIEJ  W  CHOCIWLU  NR IX/67/11 Z  DNIA 24 SIERPNIA 2011 ROKU  OGŁASZAM PRZETARG USTNY 
NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ  PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ  POŁOŻONEJ  W  OBRĘBIE  NR   1 MIASTA  CHOCIWEL  UL. 
ROBOTNICZA OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 414/13  O OBSZARZE  1434 m2  KW NR SZ1T/00078863/7. CENA  WYWOŁAWCZA NIERU-
CHOMOŚCI DO  PRZETARGU  WYNOSI 47.668,00 ZŁ. (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM ZŁOTYCH)

Nieruchomość położona w kompleksie terenów uzbrojonych w urządzenia energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne. Brak bezpośredniego przyłącza. Istnieje możliwość podłączenia do sieci z ulicy Robotniczej  po uzyskaniu 
zgody i warunków od dysponentów urządzeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada symbol 1U,MN,2U,Mn,6MN i objęta jest zapisem „budownictwo mieszkaniowe z możliwością prowadzenia usług” Przetarg odbędzie się dnia  
15.11.2016 R. o godz. 1030 w  Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacone wadium które wynosi  4.767,00  zł. Wadium należy wpłacić w gotów-
ce  najpóźniej w terminie do dnia 10 listopada 2016 r.  na konto w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Chociwel nr 39 9375 1041 5500 0299 2000 0040 . O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że, 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  złotych.Od wartości ustalonej w drodze przetargu naliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości we-
dług stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

                                                                                                                                                                        BURMISTRZ   CHOCIWLA
                                                                                                                                                                                Stanisław Szymczak
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OGŁOSZENIE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju 
informuje o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Termin składania wniosków: od 17 października 2016 r. do  15 listopada 2016 r.

Miejsce składania wniosków: 

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 
Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektro-
nicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej

Formy wsparcia: refundacja do 50% kosztów kwalifikowalnych (max. dofinansowanie 300.000,00 zł)

Warunki udzielania wsparcia: zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 
września 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach pod-
działania” 2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Limit dostępnych środków: 2.200.000,00  (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych)

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działa-
nia: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kry-
teriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumen-
tów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w sie-
dzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.
pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem nie-
zbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest 
również Lokalna Strategia Rozwoju

Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kiero-
wać na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

Warsztaty z prof. Tomczakiem w muzeum archeologiczno-Historycznym

„To i owo o komiksie”
W poniedziałek 10 października w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie, artysta plastyk, profesor Andrzej Tomczak, poprowadził komiksowe 
warsztaty dla uczniów i nauczycieli zainteresowanych tworzeniem komiksu. Warsztaty powiązane są z dziesiątą edycją Powiatowego Konkursu na Komiks, której 
głównym założeniem jest stworzenie komiksu autorskiego opartego na własnym pomyśle literackim i artystycznym. 

Honorowy patronat nad kon-
kursem objął Starosta Stargardz-
ki Ireneusz Rogowski. Organiza-
torem warsztatów był Powiatowy 
Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli w Stargardzie. W warsztatach 
uczestniczyło 26 osób: uczniowie 
i nauczyciele ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Ich celem było zapo-
znanie uczestników z wybranymi 
zjawiskami i elementami komik-
su, z techniką rysowania, narzę-
dziami i materiałami, m.in.: ołów-

kiem, kredką, pędzlem, pisakiem, 
patykiem, tuszem, temperą oraz 
próba indywidualnej pracy pod 
okiem prowadzącego. Warsztatom 
towarzyszyła wystawa „Kojko i Ko-
kosz – komiksowa archeologia”, 
prezentująca prace Janusza Chri-
sta, znakomitego twórcy komiksu.  
Prowadzący, prof. Andrzej Tom-
czak, podzielił spotkanie na część 
teoretyczną i praktyczną.

W pierwszej części uczestnicy 
obejrzeli wystawę „Kojko i Kokosz 
– komiksowa archeologia” i   po-
dzielili się wrażeniami z wystawy. 
W dalszej części warsztatów prof. 
Andrzej Tomczak zaprezentował 
swoje wybrane ilustracje. Ucznio-
wie z dużym zainteresowaniem 
oglądali przykłady komiksów, po-
znali różne techniki ich rysowania. 
Prowadzący wyjaśnił sposób two-
rzenia i pisania komiksów. Uczest-
nicy byli bardzo zainteresowani 
ciekawostkami, techniką powsta-
wania komiksu.

W drugiej części warsztatów od-
były się ćwiczenia praktyczne, pod-

czas których uczniowie zastana-
wiali się nad tematami komiksów. 
Następnie wymyślali własną po-
stać komiksową oraz tworzyli fabu-

łę. Choć polecenie nie było łatwe, 
artyści wykazali się ogromną kre-
atywnością i poradzili sobie z za-
daniem znakomicie. W trakcie po-

wstawania prac wykładowca udzie-
lał uczniom porad i wskazówek do-
tyczących techniki i form przekazu.

red

Prof. Andrzej Tomczak poprowadził 
warsztaty komiksowe dla uczniów i 
nauczycieli zainteresowanych tworze-
niem komiksów

Na zdjęciu wszyscy uczestnicy warsztatów

OGŁOSZENIE
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Wojewódzka liga Okręgowa

Jedenaście bramek na Ceglanej
Rzadkim wynikiem zakończył się niedzielny mecz rezerw Błękitnych Stargard z Regą Trze-
biatów w 9. kolejce wojewódzkiej okręgówki. Podopieczni Jana Szydłowskiego do przerwy 
prowadzili 7:1, a ostatecznie zwyciężyli, 8:3. To był rewanż za porażkę w Moryniu.

Błękitni II Stargard są boha-
terami lub antybohaterami nie-
mal każdej kolejki rozgrywek 
Wojewódzkiej Ligi Okręgowej. 
Ich zwycięstwa, a także poraż-
ki są wysokie i zdecydowane. 
Mecze wybitnie jednostronne, 
na korzyść lub całkowicie od-
wrotnie. A wszystko związane 
jest z tym, czy w składzie wystę-
pują gracze z pierwszego skła-
du, czy też nie. W niedzielę w 
wyjściowej jedenastce był tyl-
ko jeden piłkarz, który nie ma 
za sobą debiutu na II-ligowych 
boiskach. Karol Bełtowski, bo o 
nim mowa, stanął między słup-
kami stargardzkiej drużyny. Nie 
miał jednak wiele pracy. Prze-
waga jego bardziej doświad-
czonych kolegów z pola była ol-
brzymia. Po 45 minutach czoło-
wa drużyna ligi, Rega Trzebia-
tów przegrywała w Stargardzie, 
1:7, a zaraz po przerwie straci-
ła ósmą bramkę. Trzykrotnie do 
siatki trafiał Robert Gajda, po 
dwa razy Michał Magnuski i Ja-
rosław Piskorz, a raz Maciej Ka-
zimierowicz. W końcówce go-
spodarze odpuścili i tylko dla-
tego nie uzyskali dwucyfrowego 
rezultatu. W tabeli Rega utrzy-
mała jednak 1 punkt przewagi 
nad rezerwami Błękitnych.

W innych grach, Zorza 
Dobrzany uratowała w końco-
wych minutach remis w meczu 
z Wybrzeżem Rewalskim. Na 
dwie minuty przed końcem do 
wyniku 1:1 doprowadził Piotr 
Olejnik. Blisko podobnego roz-
strzygnięcia byli także futboliści 

Iny Ińsko. Podopieczni Radosła-
wa Drozda do 82. minuty remi-
sowali 1:1 u siebie ze Stalą Szcze-
cin (bramkę dla Iny uzyskał 
Piotr Krawczyk), ale w końców-
ce dali się oszukać i przegrali.

M.B. 

Wyniki 9. kolejki:
Chemik - Odra 5:0,
Arkonia - Czarni 4:1,
Polonia - Morzycko 0:2,
Zorza - Wybrzeże 1:1,
Iskra - Błękit 0:0,
Piast - Mierzynianka 1:2,
Ina - Stal 1:2,
Błękitni II - Rega 8:3.

Tabela Wojewódzkiej Ligi Okręgowej:
1.  Morzycko Moryń 9 22 35-6 
2.  Chemik Police  9 20 21-7 
3.  Rega Trzebiatów  8 19 22-14 
4.  Błękitni II Stargard 9 18 39-25
5. Wybrzeże Rewal  9 16 26-11
6. Iskra Golczewo  9 16 22-12 
7.  Stal Szczecin  9 15 16-19 
8.  Arkonia Szczecin 9 13 16-11 
9.  Błękit Pniewo  9 13 11-22 
10.  Ina Ińsko  9 11 13-23 
11.  Zorza Dobrzany  9 10 14-20 
12.  Mierzynianka Mierzyn 9 9 7-16 
13.  Piast Karsko  9 9 18-23 
14.  Czarni Lubanowo 8 7 13-20 
15.  Odra Chojna  9 7 10-34 
16.  Polonia Płoty  9 1 11-31 

Zorza Dobrzany

regionalna Klasa Okręgowa

Derby dla Doliczan
W derbowym meczu o mistrzostwo grupy południo-
wej regionalnej okręgówki powiatu stargardzkiego Unia 
Dolice pokonała Białych Sądów 1:0. Jedyną bramkę uzy-
skał Bartosz Kamiński. Wspaniały pościg zanotowali po-
nadto gracze Pomorzanina Krąpiel, którzy ze stanu 0:3 
doprowadzili do 3:3.

W poprzedniej kolejce Szcze-
cińskiej Klasy Okręgowej wszyst-
kie drużyny reprezentujące powiat 
stargardzki zgodnie przegrały swo-
je ligowe pojedynki. W 9. serii gier 
mieliśmy jednak pewność, że sytu-
acja się nie powtórzy. W bezpośred-
nim starciu zmierzyły się bowiem ze 
sobą drużyny Unii Dolice i Białych 
Sądów. Miało ono zacięty przebieg, 
ale o wyniku zadecydowało jedne 
trafienie. Po godzinie gry uzyskał je 
najskuteczniejszy piłkarz w szere-
gach Unitów, Bartosz Kamiński. W 
ten sposób Unia przesunęła się na 6. 
miejsce w tabeli grupy południowej. 
W tej samej grupie nie wiedzie się 

natomiast Orkanowi Suchań. Po-
dobnie jak w poprzednim sezonie 
przegrywa mecz za meczem. Tym 
razem uległ na wyjeździe 0:2 Orłom 
z Łożnicy i umocnił się na ostatniej 
pozycji.

Dzielnie o utrzymanie walczy je-
dynak w grupie północnej. Benia-
minek z Krąpiela dokonał tego, co 
nie udało się Duńczykom w starciu 
z reprezentacją Polski. Mimo, że do 
przerwy przegrywał 0:3, doprowa-
dził do wyrównania. Wielka w tym 
zasługa Krystiana Cieplaka, auto-
ra dwóch bramek, w dodatku tych 
najbardziej kluczowych, na 1:3 i 3:3.

M.B.     

Wyniki 9. kolejki:
Regionalna Klasa Okręgowa, 
gr. 1:
Mewa - Flota 3:2,
Masovia - Sarmata 3:2,
Wicher - Sparta 2:1,
Orzeł - Zootechnik 4:1,
Promień - Ehrle 3:2,
Odrzanka - Pomorzanin N. 0:1,
Błękitni - Tanowia 2:0,
Pomorzanin K. - Iskierka 3:3.

Tabela gr. 1:
1.  Flota Świnoujście 9 24 47-7 
2.  Wicher Brojce  9 23 25-13 
3.  Masovia Maszewo 9 21 28-12 
4.  Mewa Resko  9 21 22-13 
5.  Iskierka Szczecin  9 16 23-11 
6.  Orzeł Łożnica  9 16 22-16 
7.  Błękitni Trzygłów 9 15 19-14 
8.  Pomorzanin Nowogard 9 13 12-16 
9.  Sparta Gryfice  9 12 11-17 
10.  Sarmata Dobra  9 11 13-19 
11.  Pomorzanin Krąpiel 9 10 16-22 
12.  Promień Mosty  9 10 16-27 
13.  Tanowia Tanowo  9 7 11-24
14.  Odrzanka Radziszewo 9 5 12-20 
15.  Ehrle Dobra Szcz. 9 2 9-29 
16.  Zootechnik Kołbacz 9 1 8-34

Tabela grupy 2:
1.  Gavia Choszczno 9 21 20-6
2.  Sokół Pyrzyce  9 17 19-13 
3.  Ogniwo Babinek  9 15 12-11 
4.  Koral Mostkowo  9 15 16-19 
5.  CRS Barlinek  9 15 15-12 
6.  Unia Dolice  9 14 12-9 
7.  Klon Krzęcin  9 14 21-22 
8.  Sęp Brzesko  9 13 22-18 
9.  Mechanik Warnice 9 12 13-17 
10.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 9 12 20-17 
11.  Mieszko Mieszkowice 9 11 8-9 
12.  Biali Sądów  9 10 18-15 
13.  Polonia Giżyn  9 10 20-24 
14.  Zieloni Zielin  9 9 15-22 
15.  Kłos Pełczyce  9 8 13-17 
16.  Orkan Suchań  9 5 4-17

Regionalna Klasa Okręgowa,
 gr. 2:
Zieloni - Sokół 1:2,
Mieszko - CRS 2:1,
Orzeł - Orkan 2:0,
Unia - Biali 1:0,
Kłos - Klon 3:1,
Sęp - Mechanik 2:2,
Gavia - Polonia 3:0,
Koral - Ogniwo 2:1. 

OGŁOSZENIE
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Klasyfikacja Eksperta Piłkarskiego 
   

Lp. Nazwisko i imię  8 kolejka      Klasyfikacja ogólna
1. Stuch Jan  9  96
2. Koziołek Jarosław 16  83
3. Głowania Józef  7  82
4. Gawroński Lech  7  61
5. Gulak Leszek  5  60
6. Goliński Jarosław 10  57
7. Dziennik Stargardzki 7  56
8. Ościak Ireneusz  14  55
 Wiśniewski Wiesław 7  55
10 Mroczko Zbigniew 10  52
11. Swatko Janusz  6  51
12. Sadowski Ryszard 7  49
13. Daniec Artur  11  47
14. Mielcarek Mirosław ________ 10
15. Siemiński Wojciech ________ 8

Smyki w akcji
W niedzielę w hali OSiR odbył się pierwszy turniej halowy, w którym uczestniczyli najmłodsi adepci piłkarscy ze stargardzkich, i nie tylko, szkółek.

Uczniowski Klub Sportowy Smyk 
prowadzony przez Mateusza Rze-
peckiego zorganizował pierwszy 
w sezonie turniej piłkarski dla naj-
młodszych adeptów piłki nożnej. 

Zawody dla dzieci z rocznika 2006 i 
młodsze odbywały się w hali Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Stargardzie. 
Wystąpiło w nim osiem drużyn – 
trzy reprezentacje Smyka, dwa Błę-

kitnych oraz po jednym z Brazilian 
Soccer School, Soccer Grzędzice i 
Fair Play Pyrzyce. - Sportowa rywa-
lizacja małych piłkarzy trwała kil-
ka godzin, jednak klasyfikacji koń-

cowej nie było. Wyników spo-
tkań nie notowano, ponieważ 
najważniejszy był sam udział – 
mówi Mateusz Rzepecki. Za to 
wszyscy młodzi piłkarze otrzy-

mali pamiątkowe medale.
Był to pierwszy z wielu, zaplano-

wanych na okres zimowy, turniej 
halowy dla młodych piłkarzy.

M.B.     

Świetny debiut siatkarek Spójni

Wygrały przegrane spotkanie
W debiucie na II-ligowych parkietach siatkarki Spójni Stargard pokonały na wyjeździe 
UKŻPS Kościan, 3:2 mimo że przegrywały 0:2 w setach. Podjęły rękawice i doprowadzi-
ły do historycznego zwycięstwa.

Inauguracyjne spotkanie siatka-
rek Spójni Stargard nie należało do 
najłatwiejszych. Podopieczne Alek-
sandra Króla źle rozpoczęły zawody. 
Dwie, pierwsze partie przebiegały 
zdecydowanie pod dyktando gospo-
dyń z Kościana. Stargardzianki traci-
ły wiele głupich punktów, nie funk-
cjonowało przyjęcie oraz rozegranie, 
stąd przegrane do 14 i 15. - Na bo-
isku panował chaos. Popełniłyśmy 
m\ogromną ilość niewymuszonych 
błędów – mówiła po meczu kapitan 
zespołu Spójni, Julia Jurczyk. W III 
secie dziewczyny ze Stargardu odblo-
kowały się i ich gra zaczęła się zazę-
biać. - Dopiero w trzecim secie ze-
szło z nas powietrze oraz stres spo-
wodowany debiutem w II lidze. Od 
tej pory wszystkie elementy zaczęły 
prawidłowo funkcjonować – doda-
je Julia. Coraz więcej błędów zaczęły 
również popełniać miejscowe. Prze-
grały dwie, kolejne partie i w decy-
dującym tie-breaku już nie potrafiły 
już wrócić do gry z pierwszych se-

tów. Tym sposobem siatkarki Spój-
ni odniosły zwycięstwo na inaugura-
cję rozgrywek II ligi. Jako jedyne w 
stawce wygrały swój mecz na wyjeź-
dzie. - Ogromnie cieszymy się z wy-
granej. Pokonałyśmy naprawdę do-
bry zespół, który w poprzednim se-

zonie pretendował na fotel lidera. 
Cieszy również fakt, że nie zwiesiły-
śmy głów po pierwszych nieudanych 
dwóch setach, podjęłyśmy rękawice 
i doprowadziłyśmy do zwycięstwa - 
powiedziała na zakończenie Julia.

Spójnia Stargard w meczu z 
UKŻPS Kościan wystąpiła w skła-
dzie: Julia Jurczyk, Katarzyna Top-
czewska, Aleksandra Witkoś, Klau-
dia Woźniak, Paulina Sośnicka, 
Aleksandra Motyk, Renata Szoto-
wicz, Patrycja Pabian, Kamila Sa-
dowska, Anna Szymoniak, Tamara 
Restel, Natalia Marek. Za tydzień, 
w sobotę, o godz. 18:00 w hali OSiR 
siatkarki Spójni Stargard zagrają 
pierwszy w tym sezonie mecz o ligo-
we punkty przed własną publiczno-
ścią. Ich rywalkami będą Murowane 
z Goślina.

M.B

Przywitanie kapitanek, w bordowej koszulce Julia Jurczyk

Radość naszych siatkarek

Stargardzki turniej smyków w hali OSiR
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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
 14-19.10.2016r.

OGŁOSZENIE

Tenis stołowy

Przerwa dla tenisistów została 
zakończona
Cztery drużyny Amatorskiego Towarzystwa Sportowego KS Stargard przystąpiły do no-
wego sezonu tenisa stołowego 2016/17. Pierwsze mecze naszych drużyn przebiegały z 
różnym szczęściem. Niewątpliwy sukces odnieśli jednak działacze klubowi, którzy obję-
li ważne stanowiska w zarządzie ZPZTS.

- Miniony sezon był najlepszy w hi-
storii tenisa stołowego w naszym mie-
ście – mówi prezes ATS-u, Jan Woj-
taś. Stargardzkie drużyny występowały 
w rozgrywkach II ligi (6. miejsce), III 
ligi ( 3. miejsce ), IV ligi (3. miejsce) 
i V ligi (2. miejsce i awans). Zawodni-
cy wywalczyli wiele medali w klasyfi-
kacjach indywidualnych. - W klasy-
fikacji generalnej klubów tenisa sto-
łowego w województwie zajęliśmy 4. 
miejsce z minimalną stratą punktową 
do Koszalina i Polic - kontynuuje. Po-
wyższe sukcesy zostały dostrzeżone i 
docenione na walnym zebraniu spra-
wozdawczo wyborczym Zachodniopo-
morskiego Związku Tenisa Stołowego, 
który odbył się w Trzebiatowie. Do no-
wego zarządu ZPZTS powołano Lesz-
ka Czajewskiego i Juliana Pawłaska, a 
przewodniczącym komisji rewizyjnej 
został Jan Wojtaś.

Sezon 2016/17 rozpoczął się w ostat-
nich dniach września. Przystąpiły do 

niego cztery drużyny ATS-u Stargard. 
- Planowaliśmy zgłoszenie do rozgry-
wek piątego zespołu do V ligi, ale nie 
pozwalają nam na to finanse – dodał 
prezes. Pierwsza drużyna występująca 
w składzie: Maciej Węgorowski, Dawid 
Wajda, Artur Sawoch, Kamil Rudomi-
na i Artur Szczurowski w czterech, pre-
mierowych grach II ligi północnej od-
nieśli jedno zwycięstwo (8:2 nad Czar-
nymi Pieszcz) i ponieśli trzy porażki 
(0:10 z Darzborem Karnieszewice, 4:6 
z Championem Police, 2:8 z Visone-
xem Wierzbięcin). Zajmują 6. miejsce 
w tabeli, a kolejne mecze rozegrają 5 li-
stopada. Będą to wyjazdowe starcia z 
Koszalinianinem i Borne Sulinowem. 
ATS II grający w zestawieniu: Michał 

Iwanyk, Ludwik Szczepański, Sylwe-
ster Szczurowski, Mirosław Dobrzań-
ski, Mariusz Sudaj rozpoczął rywali-
zację na szczeblu III ligi od 1 wygranej 
1 remisu i 2 porażek. Trzecia drużyna 
(Krzysztof Kłys, Przemysław Andrze-
jewski, Patryk Kłys, Bogusław Tymej-
czyk, Natalia Zadorska, Marcin Kłys) z 
kompletem punktów zajmuje 3. miej-
sce w tabeli IV ligi. W tej samej lidze 
występuje ponadto ATS IV, gdzie gra-
ją: Hubert Wajda , Mateusz Kowalski, 
Henryk Wacławczyk, Krzysztof Rajew-
ski, Sylwester Bieńkowski, Jacek But, 
Leszek Kucyrka, Adam Bieńkowski, 
Paulina Andrzejewska, Bogdan Wil-
czyński, Łukasz Kowalski.

M.B.

Kultura Dostępna:

Chemia, Dramat, 15 LAT
czw 18;00

Premiera: 

Bociany – dubbing, Komedia/Animacja, b.o.
pt 10;00 12;15 14;15 16;15 18;00, sb 10;15 12;15 14;15 16;15 18;00, 

nd 10;15 12;15 14;15 16;15 18;00, pn 10;15 12;15 14;15 16;15 18;00, 
wt 10;15 12;15 14;15 16;15 18;00, śr 10;15 12;15 14;15

16;15 18;00, czw 10;15 12;15 14;15 16;15 17;00 

3D Bociany – dubbing, Komedia/Animacja, b.o.
pt 12;00 14;00, sb 11;15 13;30, nd 11;15 13;30, pn 11;15 13;30, wt 

11;15 13;30, śr 11;15 13;30, czw 11;15 13;30

Inferno – napisy, Thriller/Akcja, 15 LAT
pt 11;00 13;45 16;30 18;30 19;30 21;15 22;15, sb 11;00 13;45 16;30 

18;30 19;30 21;15 22;15, nd 11;00 13;45 16;30 18;30 19;30 21;15 
22;15, pn 11;00 13;45 16;30 18;30 19;30 21;15 22;15, wt

11;00 13;45 16;30 18;30 19;30 21;15 22;15, śr 11;00 13;45 16;30 
18;30 19;30 21;15 22;15, czw 11;00 13;45 16;30 18;30 19;30 21;15 
22;15

Absolutnie fantastyczne: Film – napisy, Komedia, 15 LAT
pt 14;30 17;00 22;00, sb 14;30 17;00 22;00, nd 14;30 17;00 22;00, 

pn 14;30 17;00 22;00, wt 14;30 17;00 22;00, śr 14;30 17;00 22;00, czw 
14;30 16;45 22;00

Dzielna syrenka i Piraci z Kraboidów – dubbing, b.o.
pt 13;00 16;00, sb 13;00 16;00, nd 13;00 16;00, pn 13;00 16;00, wt 

13;00 16;00, śr 13;00 16;00, czw 13;00 16;00

Polecane:

Wołyń, Historyczny, 15 LAT
pt 10;45 14;00 17;30 19;00 20;45, sb 10;45 14;00 17;30 19;45 20;45, 

nd 10;45 14;00 17;30 19;45 20;45, pn 10;45 14;00 17;30 19;45 20;45, 
wt 10;45 14;00 17;30 19;45 20;45, śr 10;45 14;00 17;30

19;45 20;45, czw 10;45 14;00 17;30 19;00 20;45

Dziewczyna z pociągu – napisy, Thriller, 15 LAT
pt 10;30 14;30 16;45 20;15, sb 10;30 14;30 17;45 20;15, nd 10;30 

14;30 17;45 20;15, pn 10;30 14;30 17;45 20;15, wt 10;30 14;30 17;45 
20;15, śr 10;30 14;30 17;45 20;15, czw 10;30 14;30 17;45

20;15

Ostatnia Rodzina, Biograficzny, 15 LAT
pt 20;00, sb 20;00, nd 20;00, pn 20;00, wt 20;00, śr 20;00, czw 20;00

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

Dla Dzieci :

Osobliwy dom Pani Peregrine – dubbing, Fantasy/Przygodowy, 
10 LAT

pt 11;30 19;15, sb 11;30 19;15, nd 11;30 19;15, pn 11;30 19;15, wt 
11;30 19;15, śr 11;45 19;15, czw 11;30 19;15

3D Osobliwy dom Pani Peregrine – dubbing, Fantasy/Przygodo-
wy, 10 LAT

pt 15;00, sb 15;00, nd 15;00, pn 15;00, wt 15;00, śr 15;00, czw 15;00

Sekretne życie zwierzaków domowych - dubbing, Komedia/Ani-
macja/Familijny, b.o.

pt 12;15 18;00, sb 10;00 12;15, nd 10;00 12;15 pn 10;00 12;15, wt 
10;00 12;15, śr 10;00 12;15, czw 10;00 12;15
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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
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

Sernik bananowy  
z ricotty

Sernik bananowy z ricotty
Składniki:
Spód:
200 g herbatników 
1/3 kostki masła 
1 łyżka kakao 
1 białko 
szczypta soli 

Masa:
500 g sera ricotta 
200 g serka homogenizowane-

go waniliowego 
3 jajka 
5 łyżek cukru 
3-4 banany 
duży budyń waniliowy 
1/2 łyżeczki kardamonu 
1/2 łyżeczki cynamonu 
szczypta soli 

Polewa:
1 łyżka masła 
50 g gorzkiej czekolady 

Wykonanie:
Masło roztapiamy. Herbatniki kru-

szymy na miałko, wrzucamy do mi-
ski, dodajemy kakao i roztopione ma-
sło. Dokładnie ucieramy mikserem. 
Na końcu dodajemy białko ubite ze 
szczyptą soli na sztywną pianę. Mie-
szamy. Powstały “mokry piasek” wy-
kładamy na dno tortownicy wyłożonej 
papierem do pieczenia, mocno doci-
skając do dna. 

Masa - żółtka oddzielamy od bia-
łek. Białka ubijamy ze szczyptą soli na 
sztywną pianę. Banany obieramy, kro-
imy w plasterki i blendujemy na gład-
ką masę. Żółtka ucieramy z cukrem za 
pomocą miksera. Do utartych żółtek 
dodajemy po kolei odciśnięty z wody 
ser ricotta, serek homogenizowany, 
zblendowane banany, proszek budy-
niowy, kardamon oraz cynamon i do-
kładnie wszystko mieszamy mikserem. 
Na końcu dodajemy pianę z białek i 
delikatnie mieszamy łyżką. 

Masę sernikową wykładamy na 
wcześniej przygotowany spód herbat-
nikowy, wyrównujemy. Wkładamy do 
piekarnika nagrzanego do 170 stopni 
na około 60 min. Studzimy w wyłą-
czonym piekarniku.

Polewa: Czekoladę z łyżką masła 
topimy w kąpieli wodnej. Stopioną 
czekoladą polewamy wierzch wystu-
dzonego sernika.

Przechowujemy w lodówce.

OGŁOSZENIE
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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!

Pionowo:
1. Charlotte (1816-55), 
 pisarka ang., „Dziwne losy
 Jane Eyre”
2. stan w USA
3. postać z „Tanga” Mrożka
4. wrzawa
5. przesadne kłanianie się
6. krętoróg z Azji
7. rodzaj fryzury
8. syn Posejdona
9. surogat
10. rozstrzyga w sprawach
    administracyjnych
11. w starożytności:
    miasto Wolsków
12. wojskowy pilnie 
     strzeżony
13. raksloty
14. obiekt z karuzelą
15. miasto w Ugandzie
16. Thomas, ang. pisarz 
    z XVI w.
17. miasto 
    w płn. Węgrzech
18. marmur włoski

19. nałogowa gra
    o pieniądze
20. ssak z rodziny 
   krętorogich
21. ojciec farmacji
22. jednoosobowa sala 
     w szpitalu
23. stolica Baszkirii
24. niefachowiec, dyletant
25. miasto w Saksonii
26. psie pięcioraczki
27. arabska kraina 
     historyczna
28. pierzynka oseska
29. wyspa obok Sumatry
30. seicento lub maluch
31. miasto w Holandii
32. wulkan na Luzonie
33. zabawa Krakusów
34. maniera właściwa
     danemu artyście
35. wędrowna ryba
36. płyta z płyt
37. dźwięk w Hadesie
38. himalajski potwór
39. pańskie konia tuczy

40. poznański kartofel
41. narty dziadka
42. w Zodiaku przed Lwem
43. trójchloroetylen
44. napój marynarzy
45. elegancka fryzura
Poziomo:
46. kolor śniegu
47. zasady przyznawania
     punktów
48. krewny po matce
49. krajan, ziomek
50. brytyjskie wojska 
     lotnicze
51. fizyk, który stał się 
     jednostką
52. strój sportowy
53. ocalała z potopu
54. ze stolicą w Kinszasie
55. miasto w zach. Kenii
56. wulkaniczny komin
57. kukła
58. rezydencja
    Vaclava Havla
59. miasto w Nigerii
60. kostur, laska

61. dziki bawół z Azji
62. winny degustator
63. dziki karp
64. teolog muzułmański
65. krzywa szabla turecka
66. hańba, niesława
67. niebieska odmiana
     korundu
68. znak niwelacyjny
69. japońska forma 
     szermierki
70. lichy wyrób
71. gatunek pacyficznego
     łososia
72. mebel z książkami
73. etiopski książę
74. w parze z Cyrylem
75. miasto w USA
76. bieszczadzka rzeka
77. wielka tajemnica
78. naprawia instalacje
79. pieje o świcie
80. koniec karnawału
81. miasto uniwersyteckie 
   w Boliwii

Małgorzata Łatka

KAMFORA
W centrum Krakowa dochodzi do 

wstrząsającego odkrycia. Brutalnie oka-
leczone ciało kobiety zostaje odnalezione 
w parku. Przyczyna śmierci – liczne ciosy 
zadane ostrym narzędziem. W ciągu kil-
ku miesięcy już trzy ofiary zamordowano 
w podobny sposób. Prowadzący sprawę 
komisarz Jakub Zagórski jest pewien, że 
ma do czynienia z seryjnym zabójcą.

Co łączy te kobiety? Przypadek czy mi-
sternie ułożony plan?

Komisarz Zagórski zwraca się o po-
moc do Leny Zamojskiej – specjalistki od 
mowy ciała. Jej wiedza i doświadczenie 
mają pomóc w ujęciu przestępcy. Śledz-
two nabiera tempa. Czy uda im się po-
wstrzymać mordercę zanim zginie kolej-
na kobieta?

Wydawnictwo Czwarta Strona
***
Książkę „Ballada o przestępcach” moż-

na wygrać rozwiązując krzyżówkę na 
stronie 23.

82. miasto w Japonii (Honsiu)
83. sanki w kształcie łódki
84. boczna linia Plantagenetów
85. ślusarski uchwyt
PODPOWIEDŹ: ATINA, 

BRONTE, INFAMIA, ISE, KA-
RAR, PYRRA.
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50 gr za słowo

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

14.10.2016 r.  - 
„Cefarm 36,6”
 ul. M. Reja 13
91-577-50-13

15.10.2016 r.  - 
„Alfa” ul. Chrobrego 3a

91-834-08-60

16.10.2016 r.  - 
„Rodzinna” 

ul. Słowackiego 5
91-835-20-11

17.10.2016 r.  - 
„Apteka z Sercem Prima” 

ul. Piłsudskiego 23/5 
(NETTO)

91-563-64-12

18.10.2016 r.  - 
„Natura” 

ul. Czarnieckiego 2c
91-578-30-38

19.10.2016 r.  - 
„Grodzka” 

ul. Grodzka 6
91-836-82-32

20.10.2016 r.  - 
„Apteka Dyżurna” 

przy „Placu Słonecznym”
91-391-03-04

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, oko-
ło 110 mkw. Tel. 781 048 729 

Tanie mieszkanie w Dobrej 
po remoncie 9 pokoi, dwie ła-
zienki, dwie kuchnie. Możli-
wość 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 

Pokój z używalnością kuch-
ni i łazienki. Tel. (91) 577-18-
81 

Pokój z kuchnią i łazienką. 
Tel. 609-706-992. TANIO! 

N I E R U C H O M O Ś C I 
SPRZEDAM/ZAMIENIĘ

Mieszkanie własnościowe, 4 
pokoje, pow. 78 m², w kamien-
icy. Sprzedam lub zamienię na 
mniejsze. Tel. (91) 578-48-13 

DAM PRACĘ
Opiekunki do Niemiec od 

zaraz. 533 848 005
Zatrudnię kierowcę C+E, 

Norwegia – Czechy – Słowacja 
- Węgry, atrakcyjne wyna-
grodzenie, Tel. 607 585 561 

AMBERCARE24 Opiekun-
ki do Niemiec, wymagany j. 
niemiecki komunikatywny, 
zarobki netto do 1500 euro/
mies. ,wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legalnie 
737 451 825 lub 737-886-919 
lub 737-489-914

Firma zatrudni pracownika  
do biura ze znajomością j. an-
gielskiego lub j. niemieckiego 
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 - budow-

lane, hydrauliczne, przyłącza 
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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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

rozmowa z Tomaszem Narkunem

Stargardzki współczesny gladiator
Stargardzianin Tomasz Narkun pokonał niedawno, podczas gali w Zielonej Górze Kameruńczyka Ra-
meau Thierry Sokoudjou, dzięki czemu zachował pas mistrza KSW w wadze półciężkiej. Wygrał przez 
nokaut w pierwszej rundzie. Jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych gladiatorów 
światowej sceny MMA. Kilka dni temu spotkał się z dziećmi trenującymi w szkole walki Berserkers 
Team Stargard. Znalazł też czas, aby porozmawiać z nami. Oto krótka rozmowa z mistrzem KSW.

- Marcin Brański: Opowiedz o 
ostatniej walce z Kameruńczykiem, 
Thierry`m Sokoudjou. Wygrałeś ją 
już w pierwszej rundzie przez no-
kaut. Czy przeciwnik był tak mało 
wymagający, czy Ty byłeś tak mocny 
tego dnia?

- Tomasz Narkun: Przeciwnik był 
bardzo wymagający, światowego for-
matu. To jeden z najbardziej doświad-
czonych zawodników w MMA, posia-
dający doskonałe umiejętności w wal-
ce w stójce, i równie mocne w parterze. 
W federacji KSW, która jest najwięk-
szą federacją w Europie i jedną z naj-
większych na świecie, nie ma już sła-
bych rywali. Sokoudjou był, podob-
nie jak ja, ogromnie zdeterminowany 
i dobrze przygotowany do walki. Dą-
żył do wygranej, ale mój plan na wal-
kę okazał się lepszy. Lepiej go wykona-
łem. Zaskoczyłem przeciwnika dobry-
mi unikami i dobrymi trafieniami. Nie 
mogłem mu jednak wycisnąć dźwigni 
na rękę, bo bardzo mądrze się bronił. 
Walka potoczyła się jednak po mojej 
myśli.

- MB: W pewnym momencie za 
pociągnięcie za włosy przeciwnika 
odjęto Ci punkty. Powiedz, jak do 
tego doszło.

-  TN: Moim zdaniem do podob-
nych sytuacji mogłoby nie dojść, gdy-
by tylko wprowadzono odpowiedni 
przepis. Uważam, że facet, podobnie 
jak kobiety walczące na ringu, powi-
nien mieć związane włosy. Wiem, że 
włodarze KSW mają się przyjrzeć do-

kładniej temu problemowi. W trakcie 
walki długie włosy Kameruńczyka sta-
ły się bowiem jego atutem. Przeszka-
dzały, uderzały w twarz, nic więc dziw-
nego, że w ferworze walki nieumyślnie 
chwyciłem go za włosy. Otrzymałem 
za to minusowy punkt, a w przypadku 
dwóch kolejnych mogłem zostać zdys-
kwalifikowany. Sędzia nie przerwał 
jednak walki.

- MB: Czy kara w postaci ujemne-
go punktu nie wpłynęła na szybsze 
zakończenie przez Ciebie tej walki? 
Z wielkim animuszem ruszyłeś na 
rywala szybko powalając go na deski.

- TN: Może tak to wyglądało, ale w 
rzeczywistości trochę ta sytuacja wy-
biła mnie z rytmu. Trzymałem się jed-
nak gameplanu, chciałem ułożyć sobie 
Kameruńczyka w walce, a następnie 
szukać możliwości nokautu.

- MB: W ostatnich miesiącach sto-
czyłeś trzy, niezwykle ważne walki o 
mistrzostwo KSW - z Reljiciem, Bar-
bosą i teraz z Sokoudjou. Która z 
nich była najtrudniejsza pod wzglę-
dem sportowym i mentalnym?

- TN: Zdecydowanie najtrudniej-
szą walką jaką stoczyłem dla federacji 
KSW, a było ich już sześć, był pojedy-
nek z Goranem Reljiciem. To zawod-
nik, który nigdy nie był znokautowany, 
mimo że w UFC stoczył tyle bojów. Był 
faworytem, wszyscy na niego stawia-
li. W sposób mistrzowski punktował 
kolejnych rywali. Musiałem się więc 
wspiąć na wyżyny swoich możliwości. 
Dzięki ciężkiej pracy przed i w trakcie 

walki znokautowałem Reljicia.
- MB: Czy wspominasz tą walkę z 

tego powodu, że decydowała o zdo-
byciu pasa mistrzowskiego? Walki w 
obronie tytułu były mniej wyczerpu-
jące?

- TN: Z mojej strony wygląda to 
inaczej. Do każdej walki przygoto-
wuję się identycznie. Nie ma znacze-
nia, czy jest to walka o tytuł, czy w 
obronie pasa, czy w kwalifikacjach. 
Kilka lat temu walczyłem o angaż do 
KSW, następnie po to aby utrzymać 
się w KSW, wreszcie o zdobycie pasa, 
a teraz w jego obronie. Także, do każ-
dej walki podchodzę tak samo zaan-
gażowany.

- MB: Ile trwają przygotowania do 
konkretnej walki?

- TN: Z reguły są to trzy miesiące 
bardzo ciężkich treningów. Natomiast 
do ostatniej walki przygotowywałem 
się nawet 4 miesiące. To okres wielkich 
wyrzeczeń i poświęceń. Proszę sobie 
wyobrazić, że miałem po 12 jednostek 
treningowych tygodniowo. To zaowo-
cowało zwycięstwem.

- MB: Cofnę się teraz wstecz. Jak 
zaczęła się Twoja przygoda z MMA?

- TN: W wieku ok. 15 lat po raz 
pierwszy trafiłem na trening do Toma-
sza Stasiaka. Wcześniej próbowałem 
trochę zapasów, boksu. Chodziłem na 
siłownię. Uczęszczałem też do klasy o 

profilu koszykarskim. Zawsze ciągnę-
ło mnie jednak do sportów walki. Już 
za dziecka pasjonowałem się filmami 
z Jean Claude Van Damme`m. Na po-
dwórku robiliśmy różne eksperymen-
ty, wzorem z „Krwawego Sportu”, ta-
kie jak rzucanie kokosów na brzuch 
(śmiech). Dowiedziałem się wreszcie, 
że w Stargardzie funkcjonuje szkoła 
sportów walki, którą prowadzi Tomasz 
Stasiak. Przyszedłem na pierwszy tre-
ning i gdy zobaczyłem co wyprawia 
Stasiak, od razu wiedziałem, że to 
chcę robić. Pamiętam pierwsze trenin-
gi, jak by to było dzisiaj. Tomek prze-
wracał rywali ważących o 30 kg więcej 
od niego. To mi zaimponowało. Szyb-
ko złapałem bakcyla, zacząłem starto-
wać w zawodach w brazylijskim jiu jit-
su, a to jest mój bazowy styl. Później 
dołączyłem do treningu zapasy, boks. 
W amatorskim ringu stoczyłem po-
nad 30 walk. W 2009 roku odniosłem 
ważne zwycięstwo podczas gali w Ber-
linie. Spodobała mi się atmosfera pa-
nująca w takich miejscach. Czułem się 
jak ryba w wodzie. Stwierdziłem, że tu 
będę się spełniał.

- MB: Tomek Stasiak z Berserkers 
Team Stargard był Twoim idolem. 
Czy jemu zawdzięczasz najwięcej?

- TN: Na moje sukcesy składa się 
sztab ludzi, którzy ciężko pracowa-
li, abym był w tym miejscu, w którym 
jestem. Tomek jest jego dużą częścią, 
ale nie ujmuję także zaangażowania i 
wsparcia ze strony Piotra Bagińskiego, 
Gracjana Rynkiewicza, Gracjana Sza-
dzińskiego, Łukasz Książko i wielu in-
nych. Cały klub dołożył swoją cegiełkę 
do wspólnego sukcesu.

- MB: A powiedz mi, skąd się wziął 
Twój przydomek Żyrafa?

- TN: Na treningach zawsze przy-
pina się każdemu jakąś ksywkę. Czę-
sto związane są one ze zwierzętami. 

Mamy wśród nas bizony, pająkiem, jak 
mój trener, Tomek Stasiak. Mi nadano 
ksywę Żyrafa z racji długich kończyn, 
którymi opatulałem przeciwników. 
Utrzymała się do dnia dzisiejszego. 

- MB: Czy wiesz kiedy będziesz 
miał kolejną walkę? Jak będą wyglą-
dały Twoje najbliższe miesiące?

- TN: W najbliższym czasie muszę 
zaleczyć drobne kontuzje, które poja-
wiły się podczas przygotowań. Chcę 
trochę odpocząć, może gdzieś wyje-
chać, zrelaksować się. Mam też czas 
na promocję mojego nazwiska, na 
spotkania z fanami. Natomiast kolej-
ną walkę stoczę na pewno dopiero w 
przyszłym roku.

- MB: Podczas każdej walki mo-
żesz liczyć na świetny doping. Jesteś 
pupilem publiczności. Czym to wy-
jaśnisz?

- TN: Ludzie mnie lubią. Podoba się 
im mój styl walki, moja osobowość, 
dlatego mi kibicują. Na galę przyjeż-
dżają kibice z Hiszpanii, Anglii, czy 
nawet ze Stanów, specjalnie po to, aby 
zobaczyć moją walkę. Są ze mną na 
dobre i złe, za co serdecznie dziękuję. 
Ja natomiast odwdzięczam się w ringu, 
daję z siebie wszystko, aby ich nie za-
wieść.   

- MB: W dniu dzisiejszym odbyło 
się spotkanie z najmłodszymi Ber-
serkerami. Co mówiłeś tym dzie-
ciom? Co mają robić, aby osiągnąć 
podobne sukcesy?

- TN: Dzieci nie słuchają jeszcze rad 
„starszych panów”. Opowiadały jed-
nak, że mimo późnej pory, oglądały 
moje walki w telewizji. Patrzą na nas 
z ogromnym podziwem, jak na współ-
czesnych gladiatorów. Jest to niezwy-
kle budujące. Mówiłem im jednak, że 
nie ma drogi na skróty, żeby osiągnąć 
sukces. Trzeba ciężko trenować, a resz-
ta sama przyjdzie.

Dzieci i trenerzy wskazują mistrza

Tomasz Narkun w towarzystwie trenerów

OGŁOSZENIE


