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WYDAWCA POLSKI

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Regulamin dostępny w salonie

Kompletna para
okularów

już od 99 zł

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

SPRAWDŹ

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

s. 5

s. 3

Lotnisko i Pyrzyckie

 

Zakończyli inwestycje
s. 12s. 6

s. 4

Zderzyły się  
na Spokojnej

Rozmowa  
z J. Waliszewskim

Dla kogo 
darmowe 
leki

PH " WĘGLOBUD "
SKŁAD OPAŁU * 

SKUP ZŁOMU
ul. Rzeźnicza 7, tel. 

91 578 44 51
ZAPRASZAMY 

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

Powiat

Policzą dziki 

Wolne miejsca

Sąd Rejonowy

Fałszywe maile

HELL’S BURGER

Szczecińska 10 
( były PKS )

„Węglobud”  
Lidia Nizio

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE

RekLama

Nasi Przedsiębiorcy

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki tel

. 9
1 5
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lNAJTANIEJ w okolicy

RekLama

SKLEP FIRMOWY 
NIETOPERZ s.c. 

- firany, tkaniny, serwety,
 obrusy, pasmanteria, 

rajstopy, rolety
PRZENIESIONY:

 ul.Słoneczna 12a (za Netto-pasaż)

Sensacyjne odkrycie na terenie Jednostki 
Wojskowej

Odkryto groby,w których 
jest 2616 ciał

s. 3

s.  5
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Dachowanie w Grabowie
W środę 19 października o go-

dzinie 17.30 na drodze krajowej 
106 na wysokości Grabowa kie-
rujący samochodem osobowym 
marki Renault stracił panowa-
nie nad pojazdem i dachował. 
Na szczęście w wyniku zdarzenia 
nikt nie został poszkodowany. Na 
miejsce zdarzenia przybyła OSP 
z Parlina.

Wiktor Pałka
OSP Parlino

Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i dachował

Puls miasta
121

Od poniedziałku (17 paź-
dziernika), jak informuje 
Miejski Zakład Komunikacji 
w Stargardzie, przy ul. 9 Za-
odrzańskiego Pułku Piechoty 
powstały dwa nowe przystan-
ki, które uruchomione zosta-
ły dla linii komunikacyjnej nr 
28. To z pewnością dobra wia-
domość dla mieszkańców tej 
ulicy, którzy zmuszeni byli do 
wysiadania z autobusów MZK 
z dala od miejsca swojego za-
mieszkania. 

122
W środę (12 października) 

ruszyła wymiana oświetlenia 
ulic Mickiewicza, Reja i Sło-
wackiego. Na skutek inwesty-
cji rozkopane zostały chodniki, 
dzięki tym pracom ulice nieba-
wem będą oświetlone nowymi 
estetycznymi energooszczęd-
nymi oprawami lamp z dio-
dami LED. Nowe lampy po-
chodzą ze środków, które mia-
sto przekazuje na konserwację 
oświetlenia ulicznego. Pracami 
zajmuje sie firma Enea, a mo-
dernizacja potrwa najpóźniej 
do końca października. 

Nasza Sonda 

123
Jak informowaliśmy już na łamach 

DS, przy ul. Wyszyńskiego z jednej ze 
studzienek od dłuższego czasu wylewa-
ją się fekalia. Obecnie ustawiono w tym 
miejscu barierkę i trwają odpowiednie 
pracę. - Wykonane   prace polegały na 
usunięciu przez STBS Sp. z o.o. w Star-
gardzie wewnętrznej instalacji kanali-
zacyjnej po dawnym punkcie gastrono-
micznym. Instalacja została usunięta 
lecz, niestety nie wyeliminowało to pro-
blemu wylewania się ścieków ze studni. 
Kolejnym etapem niezbędnym do likwi-
dacji powstałego problemu będzie usu-
nięcie awarii na zarwanej części insta-
lacji prowadzącej do kolektora głównego 
w ulicy Wyszyńskiego. Prace realizowa-
ne będą wspólnie z właścicielem   insta-
lacji wewnętrznej tj. z STBS Sp. z o. o. 
w Stargardzie – poinformował zastępca 
kierownik ZWiK, Radosław Kalisz.  

KR

W dzisiejszej sondzie pytamy starszych mieszkańców na-
szego miasta, czy i do jakiego stopnia mają możliwość ko-
rzystania z programu LEKI 75 +. Przypomnijmy, że jest 
to program darmowych leków dla seniorów powyżej 75 
roku życia. Lista leków, które mogą być wydane seniorom 
bezpłatnie zawiera obecnie 1129 pozycji. Ale czy to ozna-
cza, że seniorzy 75 plus zdobędą każdy konieczny medy-
kament za darmo?

Edmund Darnowski
Mam 86 lat. Jeżeli o mnie 

chodzi, to narazie tylko jeden 
lek mam za darmo, a resztę mu-
szę kupić, oczywiście są one re-
fundowane. Tak więc, na czte-
ry leki, które muszę przyjmo-
wać, za darmo otrzymuję tylko 
jeden. 

Władysława Tomczak
Niestety, pod tym względem 

jest kiepsko. Tylko jeden lek 
otrzymuję za darmo a muszę 
przyjmować pięć. A jak wiado-
mo, także dla emerytów leki nie 
są tanim zakupem. Problem po-
głębia konieczność częstego ich 
przyjmowania. 

Pani Janina 
i pani Barbara
 - W moim przy-

padku, darmo-
wo otrzymuję tyl-
ko dwa, na przeszło 
dwadzieścia leków, 
które zażywam. Tak 
więc za wszystkie 
pozostałe muszę 
płacić. Niestety se-
niorzy nie mają bez-

płatnego dostępu do wszystkich leków. A niestety nie są one tanie. 
- Ja co prawda jeszcze nie osiagnęłam wieku 75 lat, tak więc nowe 

rozwiązanie mnie narazie nie dotyczy. Ale gdy rozmawiam ze zna-
jomymi, to mają oni bezpłatne co najwyżej po dwa lub trzy leki. 
Wszystkie pozostałe są płatne. 

Zdzisław Dykta
LEKI 75 PLUS to bardzo do-

bry kierunek. Dawniej emery-
ci mieli w tym wieku wszystkie 
leki za darmo. Częściowo ko-
rzystam z obecnego rozwiąza-
nia. Jestem zadowolony. Niech 
więc tak pozostanie. Może w 
przyszłości rządzący będą mo-
gli przeznaczyć nam większą 
ilość darmowych leków, jeśli 
oczywiście będą mieli na to pieniądze. Obecnie z ośmiu pozycji far-
maceutycznych, jakie przyjmuję, za darmo dostaję tylko dwie. 

Weronika Pater
Do tej pory nie miałam w 

100% refundowanego żadnego 
leku a mam już 88 lat. Niestety 
nie trafiłam na taki lek. Ostatnio 
byłam u lekarza we wrześniu, 
teraz pójdę kolejny raz. No, nie 
wiem. Zobaczę, może tym ra-
zem uzyskam jakiś darmowy 
lek.

(ps)
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Sąd Rejonowy 

Uwaga na fałszywe maile!
W ostatnim czasie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Stargardzie pojawiła się 
informacja o funkcjonowaniu skrzynki meilowej, z której wysyłane są fałszywe wiado-
mości. Aby ostrzec Naszych mieszkańców publikujemy kilka informacji na ten temat.

Uprzejmie informujemy, że wia-
domości mailowe rozsyłane ze 
skrzynki auto@stargard.sr.gov.pl 
nie mają żadnego związku z dzia-
łalnością Sądu Rejonowego w Star-
gardzie. Załącznik o nazwie faktu-
ra_FVAT_0410.zip może stanowić 
nośnik złośliwego oprogramowa-
nia, który po próbie jego pobrania 
bądź uruchomienia może wyrzą-
dzić nieodwracalne skutki w syste-
mach informatycznych, w tym utra-
tę bądź kradzież danych. W związ-
ku z powyższym należy zachować 
szczególną ostrożność w zakre-
sie pobierania bądź uruchamiania  

plików pochodzących ze źródeł nie-
wiadomego pochodzenia.

O wypowiedź w tej sprawie po-
prosiliśmy Rzecznika Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie Pana Michała 
Tomalę.

We wtorek 11 października otrzy-
maliśmy zgłoszenie od klienta Sądu 
Rejonowego w Stargardzie o otrzy-
maniu podejrzanego meila. Klien-
ta zaniepokoiła faktura załączona 
w wiadomości. Niezwłocznie roz-
poczęliśmy działania w tej sprawie. 

Pierwszym krokiem było zamiesz-
czenie w  środę 12 października na 
stronie internetowej Sądu Rejono-
wego w Stargardzie ostrzeżenia o 
rozsyłaniu fałszywych wiadomości. 
W dalszej kolejności stosowane in-
formacje przekazaliśmy do Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, a także 
wszystkich naszych Sądów. Oczy-
wiście o zaistniałej sytuacji poinfor-
mowaliśmy także Prokuraturę Rejo-
nową w Stargardzie w celu wszczę-
cia postępowania karnego. 

red

Tak wygląda fałszywy mail rozsyłany z rzekomo sądowej skrzynki 

W kółku zaznaczona jest dokładna lokalizacja cmentarza

Plan wykonany przez Jarosława Tomczaka

Sensacyjne odkrycie na terenie Jednostki Wojskowej

Odkryto groby,w których jest 2616 ciał
W tych dniach odkryto cmentarz wojenny (zwany Neuen Kriegsgefangenenfriedhof Stalag II D Stargard) znadujący się przy ulicy Szczecińskiej na 
terenie działki geodezyjnej nr 123/3 obręb nr 8, będącej w zasobach Agencji Mienia Wojskowego OT Szczecin. Cmentarz znajduje się 450 m. od czę-
ściowo zachowanej zabudowy (bramy północnej) byłego Stalagu II D. Na cmentarzu spoczywają także Polacy. 

Starania o odnalezienie miej-
sca pochówku ponad 2.5 tysiąca 
jeńców od lat podejmował pan 
Jarosław Tomczak ze Stargardu. 
3 września tego roku na wska-
zanym przez pana J. Tomczaka 
miejscu zostały przeprowadzo-
ne, zlecone przez właściciela te-
renu AMW OT Szczecin, pra-
ce sondażowe. Na miejscu prac 
był też obecny biegły z Zakładu 
Genetyki Sądowej Pomorskie-
go Uniwersytetu Medycznego w 
Szczecinie. 

Wykopy sondażowe potwier-
dziły w całej rozciągłości wska-
zania pana J. Tomczaka i opis 
cmentarza. Na głębokości ok. 
120-130 cm. natrafiono na ludz-
kie kości zalegające warstwowo 
w rzędach. Przy pomocy detek-
tora metali znaleziono przy jed-
nym ze szkieletów znak tożsa-
mości jeńca wojennego o nume-
rze 11558, który należał do Zo-
łotariewa Gerasima Stiepanowi-
cza zm. w 1943 r. 

Dalsze prace wykazały istnie-
nie kolejnych zbiorowych mo-
gił. Szerokość pola grobowe-
go wynosi około 25 do 45 m. w 
najszerszym miejscu, oraz od 
60 do 80 m. długości. Wykona-
ne badania nie pozostawiają cie-
nia wątpliwości co do istnienia 
w tym miejscu Cmentarza Wo-
jennego.

We wniosku, jaki Jarosław 
Tomczak, dnia 12 października 
złożył na ręce przewodniczącej 
RM Agnieszki Ignasiak czyta-
my - W związku z ujawnieniem 
tej nowej, nie znanej do tej pory 
okoliczności, jaką jest istnienie 
na terenie działki geodezyjnej 
nr 123/3 cmentarza wojenne-
go “Neuen Kriegsgefangenen-
friedhof ” Stalag II D Stargard, 
zwracam się jako obywatel do 
Pani Przewodniczącej z wnio-
skiem o dokonanie przez Radę 
Miejską stosownej zmiany w 
planie zagospodarowania prze-

strzennego dla działki geode-
zyjnej nr 123/3, uwzględniającej 
bezsporny fakt istnienia na jej 
terenie cmentarza wojennego - 
pisze J. Tomczak, któremu cho-
dzi o zmianę planu przyjętego w 
2002 r. dotyczącego powierzch-
ni ok. 11,27 ha z przeznacze-
niem na tereny centralne mia-
sta i miejsca koncentracji usług 
z uwzględnieniem terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe o 
niskiej intensywności. 

Dalej we wniosku J. Tomczak 
podkreśla, że 70 lat po zakończe-
niu II Wojny Światowej z nieby-
tu na karty historii przywraca się 
nazwiska blisko 3 tysięcy ludzi, 
których miejsce ostatniego spo-
czynku nie było do tej pory zna-
ne. - Wykonany przez ze mnie 
wykaz umożliwia identyfikację 
zmarłych pochowanych na tym 
cmentarzu z imienia i nazwi-
ska. Każdy z nich miał rodzinę, 
bliskich, którzy do dnia dzisiej-
szego szukają swoich poległych 
i zaginionych podczas II Wojny 
Światowej. Tak jak wnuczka zi-
dentyfikowanego jeńca Zołota-
riewa Gerasima Stiepanowicza - 
stwierdził J. Tomczak. Nasz roz-
mówca powiedział również, że 
jeśli sprawie na poziomie rzą-
dów obu krajów nada się odpo-
wiedniego biegu, to do Stargar-
du, czyli do miejsca pochówku 
swoich bliskich zjadą osoby nie 
tylko z Rosji ale również z Ta-
tarstanu, Udmurcji, Ukrainy, 
Białorusi, Kazachstanu, Gru-
zji, Azerbejdżanu, Armenii itd. 
W tym miejscu znaleźli miejsce 
ostatniego spoczynku również 
nasi rodacy z anektowanych 
przez ZSRR po 17 września 1939 
r. wschodnich terenów II RP. 

Przypomnijmy Stalag II D 
był niemieckim obozem jeniec-
kim na terenie naszego miasta. 
Funkcjonował od września 1939 
r. do lutego 1945 r., kiedy to na-
stąpiły ewakuacja i przesiedlenie 

obozu. W ich trakcie większość 
więźniów została przymuszo-
na do ucieczki na zachód przed 
ofensywą radziecką, zanim osta-
tecznie więźniowie zostali uwol-

nieni przez wojska sprzymierzo-
ne w kwietniu 1945 r. W Stala-
gu w trakcie wojny byli osadzeni 
m.in. jeńcy polscy z Kampanii 
Wrześniowej, a także francuscy 

i belgijscy po bitwie o Francję. 
Przywieziono też jeńców wło-
skich czy jugosłowiańskich. 

Piotr Słomski



4 Nr 81 (1722)

91 573 09 96

Pochówki 19.10.2016
HELENA MAJSAKOWSKA, lat 91, zmarła 14.10
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
JÓZEF KIKIELA, lat 92, zmarł 15.10
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
TADEUSZ BORZĘCKI, lat 77, zmarł 16.10
Pogrzeb odbył się o godz. 15.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 20.10.2016
WŁADYSŁAW KAMIŃSKI, lat 83, zmarł 17.10
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 21.10.2016
TERESA GÓRECKA, lat 82, zmarła 19.10
Wystawienie zwłok o godz. 11.30
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
KRYSTYNA KONDRA, lat 81, zmarła 18.10
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
DANUTA SZYMLEK, lat 72, zmarła 15.10
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu
SCHOLASTYKA BERNATOWICZ, lat 79, zmarła 17.10
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
CZESŁAWA KRAJEWSKA, lat 81, zmarła 18.10
Wystawienie zwłok o godz. 14.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 22.10.2016
STANISŁAWA SZEWCZYK, lat 86, zmarła 19.10
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu

Odeszli do wieczności...

Strzyżno

Trzy sterty  
w płomieniach
We wtorek 18 października o godzinie 23.30 dyżurny 
stargardzkiej Straży Pożarnej przyjął zgłoszenie o poża-
rze w Strzyżnie na terenie Agrofirmy Witkowo.

Po przybyciu strażaków na miej-
sce okazało się, że palą się stogi sło-
my. Słoma magazynowana była w 
balach o długości ok 40 m. Dwa 
stogi spłonęły doszczętnie, trzeci 
został nadpalony. Ogień objął po-
wierzchnię około 800 m2. Straty 
szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy 
złotych.

Na miejsce przybyło 6 zastępów 
Straży Pożarnej. Były to zastępy 
PSP w Stargardzie, OSP w Dolicach 
oraz OSP w Kolinie. Łącznie na 
miejscu pracowało 36 strażaków. 

Akcja gaśnicza zakończyła się do-
piero następnego dnia, czyli w śro-
dę 19 października po godzinie 11. 
Strażacy oprócz akcji gaszenia po-
żaru prowadzili również działania 
w obronie mające na celu niedo-
puszczenie do tego, aby ogień roz-
przestrzenił się na pozostałe bale 
znajdujące się w okolicy.

Na miejsce zdarzenia przyby-
ła również policja, która prowadzi 
czynności zmierzające do ustalenia 

przyczyn pożaru.

Wymusił pierwszeństwo  
i zderzył się z innym pojazdem
W poniedziałek 17 października około godziny 13.00 kierowca opla jadący od strony 
ulicy Bogusława IV w kierunku ulicy Różanej kierowca Opla  nie ustąpił pierwszeństwa 
prawidłowo jadącemu od strony ulicy Spokojnej w kierunku ulicy Bogusława IV kie-
rowcy hondy accord i doszło do zderzenia pojazdów.

W wyniku kolizji oba pojaz-
dy uległy uszkodzeniu a kie-
rowcy zostali przetransporto-

wani do szpitala. Jak się póź-
niej okazało obrażenia, któ-
rych doznali na szczęście nie 

zagrażały ich życiu.
Obaj kierujący byli trzeźwi.

red

Policjanci odznaczeni Brązowym krzyżem Zasługi

Podkom. Tomasz Fojut  
wśród wyróżnionych
Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz w imieniu Prezydenta RP wręczył 
odznaczenia 28 osobom, wśród których stanęło trzech zachodniopomorskich policjan-
tów. Funkcjonariusze odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi to mł. insp. Piotr Ma-
kuch, podkom. Tomasz Fojut oraz mł. asp. Ewelina Brzezińska.

W miniony poniedziałek 17 
października w Zachodniopo-
morskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Szczecinie na Wałach Chrobre-
go wręczone zostały odznaczenia: 
Złote Medale za Długoletnią Służ-
bę, Złote, Srebrne i Brązowe Krzy-
że Zasługi i Krzyż Zesłańców Sy-
biru. 

W imieniu Prezydenta RP od-
znaczenia 28 osobom wręczył Wi-
cewojewoda zachodniopomorski 
Marek Subocz, który wręczył tak-
że Medale „Pro Patria” przyznawa-

ne przez Szefa Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych 
w uznaniu szczególnych zasług 
w kultywowaniu pamięci w wal-
ce o niepodległość Rzeczypospoli-
tej Polskiej.  Pośród odznaczonych 
stanęło trzech policjantów z garni-
zonu zachodniopomorskiego: p. o. 
Komendanta Miejskiego Policji w 
Szczecinie mł. insp. Piotr Makuch, 
specjalista Zespołu ds. Skarg z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Star-
gardzie podkom. Tomasz Fojut 
oraz asystent Wydziału Prewencji 

KMP w Szczecinie mł. asp. Eweli-
na Brzezińska. 

Wszyscy ww. funkcjonariusze 
postanowieniem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej odznaczeni 
zostali BRĄZOWYM KRZYŻEM 
ZASŁUGI. Szczecińscy mundu-
rowi z inicjatywy Prezesa Stowa-
rzyszenia „SERCE” za zasługi w 
działalności na rzecz osób potrze-
bujących pomocy i wsparcia, na-
tomiast policjant z Komendy Po-
wiatowej Policji w Stargardzie z 
inicjatywy Stowarzyszenia Hono-
rowych Dawców Krwi za zasłu-
gi w działalności na rzecz hono-
rowego krwiodawstwa i za propa-
gowanie idei czerwonokrzyskiej.  
Składam Państwu hołd w uzna-
niu Waszych zasług – mówił wczo-
raj do odznaczonych wicewojewo-
da Marek Subocz – odznaczenia to 
nie tylko powód do dumy, to także 
szczególna forma zobowiązania do 
tego, by stanowić wzór do naślado-
wania dla kolejnych pokoleń. Z ca-
łego serca życzę państwu dalszych 
sukcesów, dalszej tak zaangażowa-
nej działalności, a także dużo zdro-
wia i szczęścia w życiu osobistym. 

podkom. Łukasz Famulski

Podkom. Tomasz Fojut z KMP w Stargardzie odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za 
działaność na rzecz honorowego krwiodawstwa i propagowanie idei czerwonokrzyskiej
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Zakończenie inwestycji na 
Lotnisku i Pyrzyckim

Ścieżka i droga  
dla bezpieczeństwa
Zakończyły się prace przy budowie ścieżki dla pieszych 
i rowerzystów od ronda na skrzyżowaniu ul. Lotników, 
Most Kamienny i Tańskiego do cmentarza przy ul. Lot-
ników. W rejonie osiedla Pyrzyckiego mieszkańcy korzy-
stają już z kolei z nowych dróg. 

Stargardzianie otrzymali do 
użytkowania kolejne 420 m 
drogi dla poruszających się 
pieszo lub na rowerze. Przed 
inwestycją trzeba było poko-
nywać tę trasę po gruntowych 
poboczach. Stawało się to 
uciążliwe zwłaszcza przy złej 
pogodzie. Teraz poza kom-
fortem – nieporównywalnie 
wzrosło także bezpieczeństwo 

uczestników ruchu. Budowa 
bitumicznej ścieżki kosztowa-
ła ponad 300 000 zł.

Niedawno zakończyła 
się także modernizacja na-
wierzchni ul. Herberta, Gom-
browicza i Kruczkowskiego. 
Równy asfalt zastąpił drogi 
gruntowe. Roboty pochłonęły 
ponad 422 000 zł.

red

Nowa nawierzchnia drogi na ul. Gombrowicza na os. Pyrzyckim

Nowa droga dla pieszych i rowerzystów od ronda na skrzyżowaniu ul. Lotników, 
Most kamienny i Tańskiego do cmentarza na ul. Tańskiego.

Bez problemów i z przyjemnością można już przejechać ulicą Kruczkowskiego na 
os. Pyrzyckim

Leki 75+ - rozmowa z magistrem farmacji 
Jerzym Waliszewskim

Dla kogo darmowe leki
Od 1 września 2016 roku, seniorzy w wieku powyżej 75 roku życia mogą otrzymywać w 
aptece darmowe leki na receptę. To efekt ustawy, dzięki której osoby powyżej 75-roku 
życia będą otrzymywać darmowe leki, oczywiście nie wszystkie, a jedynie te które zo-
stały objęte rządowym programem. Aby lepiej przybliżyć ten temat, postanowiliśmy 
porozmawiać o programie 75+ z magistrem farmacji Jerzym Waliszewskim, z Apteki 
Nowa w Stargardzie.  

Dziennik Stargardzki: Zapo-
znał się już pan z listą leków, 
które są objęte rządowym pro-
gramem 75+? Ile pieniędzy rząd 
wyda na refundowanie leków dla 
seniorów?

Jerzy Waliszewski: Oczywiście 
my musimy taką listę leków posia-
dać, od 1 września przepisy weszły 
w życie, przy czym to jest na tej za-
sadzie, że na tej liście może być kil-
kanaście preparatów danej substan-
cji czynnej, czyli jak to mówimy – 
cząstki czynnej. Następne zastrze-
żenie jest takie, że pacjent musi się 
dotychczas leczyć tym preparatem, 
który wszedł na tzw. listę „S” w ra-
mach programu 75+. Nawet do tego 
stopnia, że z przyczyn poza medycz-
nych, lekarzowi nie wolno zmienić 
dotychczas stosowanego leku, na 
lek z listy 75+. Jest to z jednej stro-
ny weryfikowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, a z drugiej stro-
ny obłożone karą. Lista ta rzeczywi-
ście nie jest obszerna, głównie z tego 
powodu, że przeznaczono na leki w 
tym zakresie do końca tego roku 31 
milionów złotych miesięcznie. Co 
przy kwocie około 4 miliardów, któ-
rą wnoszą seniorzy na pewno nie 
jest kwotą imponująca. W przypad-
ku kwot na przyszły rok, zaplano-
wano ich wzrost o 16 milionów zło-
tych miesięcznie, co również nie im-
ponuje, zważywszy, że szereg osób 
w tym czasie skończy 75 rok życia, 
czyli nie mówimy o tej samej popu-
lacji, bo populacja pacjentów tych 
uprawnionych z tytułu wieku się 
zwiększy. Do tego dochodzi jeszcze 
kwestia pacjentów uprawnionych z 
tytułu schorzenia. Ogólnie ocenia-
jąc ten program można zrozumieć 
te osoby, które są rozczarowane, po-
nieważ zapowiedzi i obietnice szły 

dalej, niż rzeczywistość, która na-
stała po 1 września tego roku. 

Jak dużo leków znajduje się na 
liście?

Leków jest kilkaset pod wzglę-
dem nazw firmowych, natomiast 
substancji czynnych, czyli cząstek 
aktywnych będzie oczywiście kilka 
razy mniej.

Czym będą różniły się recepty, 
które będą uprawniały seniorów 
do darmowych leków, od tych, 
które obowiązują każdego pa-
cjenta?

Recepta na leki opatrzone 
uprawnieniem „S” jest receptą taką 
jak każda inna i jej realizacja w ap-
tece wygląda tak samo. Oczywi-
ście taka recepta musi posiadać w 
okienku uprawnienia oznaczenie w 
postaci litery „S”. Jeżeli lekarz nada 
tę literę „S”, a dany lek nie znajduje 
się w wykazie, no to oczywiście zo-
stanie wydany z ogólnymi zasada-
mi. Samo postawienie litery „S” nie 
czyni leku oczywiście bezpłatnego 
dla seniora.

Kto będzie mógł wydawać takie 
recepty, a kto nie będzie miał ta-

kich uprawnień? 
Taką receptę dla seniora 75+ może 

wypisać lekarz Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, czyli tutaj wykluczamy 
specjalistów. Ponadto wypisywać re-
cepty może jeszcze uprawniona pie-
lęgniarka Podstawowej Opiek Zdro-
wotnej, a także lekarz, który posia-
da prawo wykonywania zawodu, ale 
zaprzestał wykonywania zawodu. 
Jeśli chodzi o to kto nie może wysta-
wić takiej recepty, to tymi osobami 
są: felczer, lekarz specjalista, lekarz 
POZ, który pracuje w opiece nocnej 
i świątecznej, lekarz, który przyszedł 
pracować do nie swojej placówki, a 
także lekarz, który nie posiada sta-
tusu lekarza POZ-u. Dodam jesz-
cze, że my aptekarze  mamy upraw-
nienia do uzupełnienia pewnych 
brakujących zapisów na receptach, 
np. możemy uzupełnić odpłatność 
dla inwalidy wojennego, natomiast 
w przypadku tych recept, o których 
mówimy, nie wolno nam uzupełnić 
brakującego oznaczenia uprawnie-
nia, czyli nam nie wolno krótko mó-
wiąc wpisać tej litery „S” do recep-
ty. W każdym z takich przypadków 
musimy przeprosić pacjenta i popro-
sić o udanie się do lekarza.

Czy rząd zrefunduje aptekom 
koszta związane z wydawaniem 
darmowych leków?

Jeśli chodzi o kwestie refundacyj-
ne, to one w żaden sposób nie różnią 
się od rozwiązań dotychczasowych 
w zakresie pozostałych leków bę-
dących na wykazach, czyli takich 
przy których pacjent ponosi czę-
ściowo odpłatność, a częściowo 
refundacje wykonuje w stosun-
ku do aptek Narodowy Fundusz 
Zdrowia.  

KR

Jerzy Waliszewski  stargardzki farmaceuta o lekach wie wszystko 

OGŁOSZeNIe
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Szkoła Podstawowa w Sownie

70 lat minęło…
 „Portrety w kolorze sepii” pod takim hasłem odbył się 
jubileusz Szkoły Podstawowej w Sownie. Czwartek 13 
października 2016 roku na długo pozostanie w pamięci 
uczniów, nauczycieli, a także rodziców naszej szkoły.

W tym dniu rozpoczęliśmy 
rok jubileuszowy, 70 lat istnie-
nia Szkoły Podstawowej w Sow-

nie. Na tę piękną uroczystość 
zaproszenie przyjęli szanow-
ni goście, wśród których byli 
przedstawiciele władzy oraz na-
uczyciele i pracownicy admi-
nistracyjni, którzy pracowali w 
naszej szkole. Przy pięknie ude-
korowanej szkole, w podnio-
słym nastroju  rozpoczęliśmy 

świętowanie. Prezentacja mul-
timedialna przybliżyła histo-
rię naszej szkoły. Przypomnia-

no nie tylko dzieje szkoły ale 
przede wszystkim ludzi, którzy 
tę historię tworzyli. Nie zabra-
kło wzruszających wspomnień 
oraz szczerych życzeń na dalsze 
lata działalności szkoły. Święto-
wać będziemy cały rok szkolny, 
wszak to 70 lat naszej historii.

Beata Loduchowska
SP Sowno

Baner przed budynkiem szkoły

Prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów szkoły

Goście zaproszeni na uroczystość 70-lecia szkoły

Samodzielnie przygotowane 
kanapki smakują najlepiej
“Podziel się posiłkiem” pod takim hasłem odbyła się akcja, którą zorganizowało szkolne 
koło PCK i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie w dniu 18 
października bieżącego roku.

W ten sposób uczniowie „ trójki” 
przyłączyli się do ogólnopolskiej ak-
cji  mającej na celu zwrócenie uwagi na 
problem niedożywienia oraz wydania 
jak największej liczby posiłków potrze-
bującym dzieciom w Polsce, tak by mo-
gły rozwijać się zdrowo.

Członkowie szkolnego koła PCK 
i Samorządu Uczniowskiego wraz z 
opiekunami przygotowali smaczne i 
zdrowe kanapki z produktów, które 
przynieśli do szkoły uczniowie oraz ich  
rodzice.

To co zrobili szybko zniknęło pod-
czas przerwy!!!   Wszystko było bardzo 
smakowite!

Ewelina Maligłówka, SP 3Uczniowie przygotowali pyszne kanapki z produktów przyniesionych z domu

Ogólnokrajowa inwentaryzacja dzików 

Uwaga na spłoszoną 
zwierzynę
W związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa Afrykańskiego 
Pomoru Świń (ASF) przeprowadzona będzie inwentaryzacja dzików na terenie całego 
kraju. W związku z tą akcja szczególnie muszą uważać kierowcy.  

Regionalna Dyrekcja La-
sów Państwowych w Szczeci-
nie (RDLP) informuje, że Mini-
ster Środowiska, w związku ze 
wzrastającym zagrożeniem roz-
przestrzenienia się wirusa Afry-
kańskiego Pomoru Świń (ASF), 
w swoim wystąpieniu w Sejmie 
Rzeczpospolitej Polskiej w pią-
tek 23 września br., zarządził 
ogólnokrajową inwentaryzację 
dzików, której celem jest osza-
cowanie ich liczebności na te-
renach wszystkich obwodów ło-
wieckich. W oparciu o powyż-
sze Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych decyzją z dnia 29 
września br. w sprawie przepro-
wadzenia inwentaryzacji dzi-
ków w obwodach łowieckich 
dzierżawionych i wyłączonych z 
wydzierżawienia zobowiązał dy-
rektorów regionalnych dyrekcji 

lasów do realizacji tego przed-
sięwzięcia we wszystkich nad-
leśnictwach. W związku z tym 
nadleśnictwa z terenu RDLP w 
Szczecinie, w porozumieniu z 
Polskim Związkiem Łowieckim 
i z udziałem wszystkich zainte-
resowanych instytucji, organiza-
cji i różnych środowisk zawodo-
wych, przeprowadzą w dniach 
22-23 października br.  (sobota, 
niedziela) w ramach inwentary-
zacji ocenę stanu ilościowego i 
zdrowotnego dzików. Regional-
na Dyrekcja apeluje do wszyst-
kich uczestników ruchu drogo-
wego, którzy będą w tych dniach 
podróżować po drogach na ob-
szarze działania RDLP w Szcze-
cinie o zachowanie szczególnej 
ostrożności, ponieważ zwierzy-
na łowna, może w tym czasie 
(także w ciągu dnia) nagle wbiec 

na drogę, stanowiąc bardzo 
duże zagrożenie dla podróżu-
jących. Afrykański pomór świń 
pojawił się w Polsce w połowie 
lutego 2014 roku. W ubiegłym 
roku choroba dotyczyła głównie 
dzików, wirusa wykryto też w 
trzech małych gospodarstwach 
rolnych u świń. Od końca lipca 
w gospodarstwach odnotowano 
już 15 ognisk wirusa. W sumie 
dotychczas w Polsce wykryto 19 
ognisk ASF, a choroba wyszła 
poza Województwo Podlaskie, 
pojawiła się w gospodarstwach 
rolnych na Lubelszczyźnie i Ma-
zowszu. Ludzie nie są wrażliwi 
na zakażenie wirusem ASF w 
związku z czym choroba ta nie 
stwarza zagrożenia dla ich zdro-
wia i życia.   
 

Michał Padiasek

Spłoszone stado dzików z lochą bywa groźne
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Wystawa ekslibrisu 
w Książnicy
W tym roku obchodzimy rocznicę pięćsetlecia ekslibrisu pol-
skiego. To właśnie w 1516 r. powstał najstarszy ekslibris, którego 
posiadaczem był Maciej Drzewicki, duchowny i dyplomata.

 Był on także wielkim humanistą. 
Gromadził księgozbiór w bibliote-
ce katedralnej. O jego ogromnym 
zamiłowaniu do książek świadczy 
właśnie posiadanie własnego eksli-
brisu. Tradycja ta przybyła do Pol-
ski najprawdopodobniej z krajów 
niemieckojęzycznych (Niemcy, 
Szwajcaria), gdzie powstały naj-
starsze ekslibrisy. Ich posiadacza-
mi były takie osobistości jak: Hil-
debrandt Brandenburg z Biberach, 
Johannes Knabensberg czy Tela-
monius Limberger. Na przestrzeni 
wieków zmieniały się techniki ich 
wykonywania. Ekslibrisy były mię-
dzy innymi drzeworytami, mie-

dziorytami czy typografiami.
Z tej okazji Książnica Stargardz-

ka, Stargardzkie Centrum Kultury 
i Pan Ryszard Baloń przygotowali 
MIĘDZYNARODOWĄ WYSTA-
WĘ EKSLIBRISU ZE ZBIORÓW 
KSIĄŻNICY STARGARDZKIEJ. 
Wernisaż odbędzie się 21 paź-
dziernika o godzinie 18:00 w holu 
Stargardzkiego Centrum Kultury. 
Po otwarciu uczestnicy będą mogli 
nie tylko obejrzeć jedne z najpięk-
niejszych ekslibrisów jakie mogli 
zobaczyć stargardzianie w ostat-
nich latach, ale także wysłuchać 
prelekcji na temat historii ekslibri-
su w Polsce, która odbędzie się w 
Galerii Sali 108.

Warto nadmienić, że w tym roku 
mija dwadzieścia lat kiedy Książni-
ca Stargardzka (jeszcze jako Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Star-
gardzie Szczecińskim) otrzymała 
najwyższe wyróżnienie Książnicy 
Pomorskiej im .Stanisława Staszi-
ca w Szczecinie czyli Złoty Eksli-
bris. Wyróżnienie takie Książnica 
otrzymała po raz drugi 2007 r. z 
okazji sześćdziesięciolecia działal-
ności.

Wystawa potrwa do 21 listopa-
da bieżącego roku i będzie jej to-
warzyszył katalog.

red

Ekslibris Macieja Drzewickiego herbu Cio-
łek z 1516 r. Źródło ekslibrispolski.pl

R e k L a m a
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poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

Serdeczne 
podziękowania 

dla dwóch 
załóg pogotowia 

ratunkowego, 
które w sobotę 1.10. 

2016. udzieliły pomocy 
kobiecie i dziecku, które 

spadły ze schodów 
w budynku

 przy ul. Skarbowej 22.

Podziękowania składa
Pan Kazimierz D

INFORMACJA 
WÓJTA 

GMINY MARIANOWO

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. 
zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu 
Gminy Marianowo przy ul. Mieszka I 1 zostały wywieszone:

1) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący działkę nr 
ewid. 859/6  położoną w obrębie miejscowości Marianowo,

2) wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców, 
obejmujący lokal mieszkalny nr C w budynku nr 26 w miejscowo-
ści Gogolewo.

Wójt Gminy Stargard
informuję

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Star-
gard przy ul. Rynek Staromiejski 5, na okres 21 dni, od dnia 21 paź-
dziernika 2016 r., wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierża-
wienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżaw-
cy –działka oznaczona numerem 69/1, położona w obrębie Małkocin.

międzynarodowy Tydzień mediacji w naszym mieście

M. Łada-Siwiec: "To dobra metoda zażegnywania i 
łagodzenia sporów"
Od poniedziałku do najbliższej soboty czyli do jutra (17-22 października) w całej Polsce trwa Tydzień Mediacji. To inicjatywa Ministerstwa Spra-
wiedliwości związana z Międzynarodowym Dniem Mediacji, który od 2005 r. obchodzony jest na świecie w każdy trzeci czwartek października. W 
Polsce, już po raz czwarty, przedsięwzięcie rozszerzone zostało na cały tydzień.

Mariola Łada-Siwiec jest kuratorem specjalistą dla dorosłych. Zajmowała się rów-
nież sprawami rodzinnymi. Od 20 lat pracuje w Sądzie Rejonowym w Stargardzie

Mediacja jest dobrowolną, 
poufną metodą rozwiązywania 
sporu, w której strony kon-
fliktu, z pomocą bezstron-
nego i neutralnego mediato-
ra, samodzielnie dochodzą 
do porozumienia. Zastoso-
wanie mediacji jest możliwe 
we wszystkich sprawach, w 
których prawo dopuszcza za-
warcie ugody. Mediacja przery-
wa bieg przedawnienia. Przed-
miotem mediacji mogą być na 
przykład sprawy o zapłatę, znie-
sienie współwłasności, sprawy 
pracownicze, rozwiązanie lub 
niewykonanie umowy, podział 
majątku dorobkowego, dział 
spadku oraz sprawy dotyczące 
sporów sąsiedzkich. Wyróżnia 

się cztery zasadnicze rodzaje 
mediacji - cywilną, gospodarczą, 
karną i rodzinną. 

Mówi Mariola Łada-Siwiec, 
która od 6 lat prowadzi punkt 
mediatora w Sądzie Rejonowym 
w Stargardzie w każdy ponie-
działek. - Są to porady bezpłatne 
i nie ma tygodnia, żeby ktoś nie 
przyszedł po poradę - stwierdza 
M. Łada-Siwiec.

Jak zaznacza nasza roz-
mówczyni, mediacje są przede 
wszystkim tańsze niż sprawy 
prowadzone przez adwokatów. 
Dla przykładu jeżeli podział 
majątku kosztuje ok. 15 tys. zł. 
to mediator może wziąć tylko 2 
tys., co zresztą przewiduje usta-
wodawca. Mediacje nie eskalu-

ją też konfliktów, dlatego że lu-
dzie w ich trakcie się dogadu-
ją, dochodzą do porozumienia. 
Nie jest to rozwiązanie narzu-
cane z góry. I przede wszystkim 
terminowo mediacje są również 
wygodniejsze, ponieważ już na 
pierwszym spotkaniu można 
np. dokonać podziału majątku. 

 - Są oczywiście sprawy, które 
nie podlegają mediacji, jak kwe-
stie dotyczące np. unieważnie-
nia małżeństwa, separacja, po-
wierzenie lub pozbawienie wła-
dzy rodzicielskiej, umieszczenie 
dziecka w pieczy zastępczej, czy 
stwierdzenie aktu zgonu, lub na-
bycia spadku, chociaż co do tego 
ostatniego przepisu występu-
ją kontrowersje - mówi Mariola 
Łada-Siwiec.

Mediacja więc to bardzo do-
bra metoda zażegnywania lub 
łagodzenia sporów - Natomiast 
niekiedy sędziowie niechętnie 
orzekają po mediacji, mimo iż 
jest teraz do tego oblig prawny, 
podobnie adwokaci, ponieważ 
siłą rzeczy tracą z powodu ist-
nienia możliwości skorzystania 
z mediacji pieniądze. Natomiast 
ludziom się to oczywiście opła-
ca. Bo jeżeli zaistnieje jakikolwiek 
konflikt, to w ramach mediacji 
jest on załatwiany szybko - zazna-
cza M. Łada Siwiec. 

 - Nasze państwo wydało nie 
bez powodów przepisy dotyczą-
ce mediacji, ponieważ sądy są 
przeciążone, a tutaj można zała-

twić konkretne kwestie sprawnie 
i szybko. Ważne jest też to, że każ-
da mediacja, jeśli dojdzie do skut-
ku, jest zakończona ugodą, która 
ma moc ugody sądowej. Można 
jej też nadać klauzulę wykonalno-
ści, która obecnie kosztuje 50 zł - 
informuje M. Łada-Siwiec. 

Trzeba zaznaczyć, że np. me-
diacja cywilna może być prowa-
dzona przed wniesieniem sprawy 
do sądu albo po wszczęciu postę-
powania - na podstawie postano-
wienia sądu. W każdym wypadku 
warunkiem prowadzenia media-
cji jest zgoda stron. Każda ze stron 
może złożyć wniosek o przepro-
wadzenie mediacji na każdym 

etapie postępowania sądowego. 
Mediatora wspólnie wybierają st-
rony albo sąd wyznacza mediato-
ra z listy stałych mediatorów. Po-
stępowanie mediacyjne, do któ-
rego doszło na podstawie post-
anowienia sądu nie powinno 
trwać dłużej niż miesiąc, jednak 
na zgodny wniosek stron może 
być przedłużone.

W siedzibie Sądu Rejonowego w 
Stargardzie w każdy poniedziałek 
w godz. 15:15 - 17:00 w sali 29 or-
ganizowane są stałe spotkania in-
formacyjne w sprawie mediacji. 

(ps)

OGŁOSZeNIe
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WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki

tel. 91 577 2007
gra�k@domjudy.pl

NAJTANIEJ w okolicy

Julia Jeżewska - ur. 18 
października, w. 3.190 
g., dł. 54 cm. Córka 
Karoliny i Mariusza.

Mikołaj Paździerz - 
ur. 19 października, w. 
3.200 g., dł. 54 cm. Syn 
Małgorzaty i Krzyszto-
fa, brat Jarosława.

Paulina Trypuć - ur. 
19 października, w. 
3.150 g., dł. 54 cm. Cór-
ka Ewy i Piotra.

Ania Wierzbicka - ur. 18 paździer-
nika, w. 2.700 g., dł. 53 cm. Na zdję-
ciu z mamą Magdą, tatą Michałem 
oraz siostrami Amelią i Alicją
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Parafia pw. Ducha Świętego
ul. Warszawska 31

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

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

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

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
ul. Twardowskiego 1

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

Parafia pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata

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

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

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

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

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

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

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

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

Jezus powiedział do 
niektórych, co ufali 
sobie, że są sprawie-
dliwi, a innymi gar-
dzili, tę przypowieść: 
Dwóch ludzi przy-
szło do świątyni, żeby 
się modlić, jeden fa-
ryzeusz a drugi cel-
nik. Faryzeusz stanął 
i tak w duszy się mo-
dlił: Boże, dziękuję 
Ci, że nie jestem jak 
inni ludzie, zdziercy, 
oszuści, cudzołożni-

cy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygo-
dniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Nato-
miast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść 
ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla 
mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wy-
wyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższo-
ny. (Łk 18,9-14)

Patrząc na początek dzisiejszego fragmentu Ewangelii mo-
żemy bardzo szybko stracić czujność uważając, że to Słowo 
mnie nie dotyczy. To Słowo nie jest skierowane do mnie. Je-
zus przecież powiedział do niektórych, do tych, którzy ufali 
sobie, którzy byli zadufani. My bardzo szybko potrafimy się 
usprawiedliwić i o tym właśnie mówi nam Jezus w przypo-
wieści. Pokazuje nam dwie osoby, które się modlą. Gdyby-
śmy znaleźli się w tej świątyni, do której oni przyszli, gdyby-
śmy ich obserwowali to może nawet wielu z nas powiedzia-
łoby, że faryzeusz modli się ładniej. Może lepiej klęknął, ma 
dokładniej złożone ręce, a jego twarz jest tak mocno skupio-
na. A celnik? Jakiś taki mizerny. Jezus jednak pozwala nam 
wejść w głąb ich serc. Pozwala nam zobaczyć co dzieje się 
w nich, o czym mówią na modlitwie Bogu. Wejdźmy naj-
pierw do serca faryzeusza. Co on takiego robi? Na początku 
dziękuje Bogu. Od razu można powiedzieć idealna modli-
twa! Najważniejsze jest przecież dziękczynienie Stwórcy, ale 
za co dziękuje? Ten Żyd porównuje się z innymi. Porównu-
je się z tymi, w których świetle wychodzi o wiele lepiej. Czy 
jestem lepszy czy gorszy? To nie tylko problem faryzeusza. 
To problem każdego z nas. Porównywanie się z innymi. Tyl-
ko czemu częściej porównujemy się ze słabszymi, po ludz-
ku patrząc z gorszymi? Aby poprawić swoje samopoczucie. 
Chodzę w niedziele na Eucharystię, a przecież ilu znam co 
nie przychodzą. Spowiadam się co jakiś czas, a ilu nawet raz 
w roku nie przyjdzie. Modlę się rano, a przecież ilu tego nie 
robi. Takie porównywanie odbiera nam radość wiary. Moż-
na stracić tę radość patrząc na wiarę jako współzawodnic-
two. Kto więcej różańców odmówi. Ona klęczy na adora-
cji godzinę, to ja godzinę piętnaście. Czy w tym wszystkim 
obecny jest Bóg? Bóg nas z nikim nie porównuje. On patrzy 

konkretnie na każdego z nas. Patrzy konkretnie na Ciebie, 
bo jesteś kimś cennym w Jego oczach, jesteś Jego dzieckiem. 
Ta przypowieść nie tylko porusza kwestię pychy i pokory, 
ale mówi o modlitwie, czyli o tym, co robimy z tym, co w 
nas słabego i chorego. Faryzeusz kompletnie nie potrafił się 
modlić. Nie na nic do powiedzenia. Na swojej modlitwie, 
o ile to co zrobił można modlitwą nazwać, poprawiał swo-
je samopoczucie. Był spełniony, że wypełnił Prawo: 2 razy 
pościł w tygodniu, dał dziesięcinę. Nie miał dzięki temu 
wyrzutów sumienia. Faryzeusz uważa, że do doskonałości 
może dojść sam. Bez pomocy łaski Bożej. To celnik został 
usprawiedliwiony. Nie faryzeusz. Dlaczego? Faryzeusz sam 
się usprawiedliwił. Tak naprawdę Bóg nie był mu do nicze-
go potrzebny. Natomiast modlitwa celnika jest prawdziwa. 
Nie jest święty, ale staje przed Bogiem pokazując Mu swoją 
duchową kondycję, stan swojej duszy. Celnik prosi o nieza-
służoną łaskę, prosi Boga o miłosierdzie. Te dwie postawy 
z dzisiejszej przypowieści Jezusa można odnaleźć w sakra-
mencie pokuty i pojednania. Zdarzają się niestety często fa-
ryzeuszowe spowiedzi: nikogo nie zabiłem, nie ukradłem. 
Odmawiam różaniec, a mam takie tam codzienne grzesz-
ki. Może kogoś obraziłem, może obmówiłem. Może? To po 
co przychodzisz? Przecież sam się usprawiedliwiłeś już? Do 
czego Ci Bóg? Stawajmy w prawdzie przed Bogiem. Poka-
zujmy Mu nasz prawdziwy stan duszy, a wtedy Jego łaska 
obficiej będzie mogła w nas działać. Na modlitwie rozwa-
żaj miłość Boga w stosunku do Ciebie. Nie patrz na innych. 
Patrz w kierunku Boga. 

Ks. Krystian Dylewski 



10 Nr 81 (1722)

91 573 09 96

Z cyklu: Fundusze Europejskie są blisko Ciebie. - odc. 3

Jesteś młody i przedsiębiorczy - masz szansę pozyskać 
środki na realizację własnego biznesu 

INFORMACJE DOTYCZĄCE FI-
NANSOWANIA WŁASNEJ DZIA-
ŁALNOŚCI

Informacje o finansowaniu najczę-
ściej uzyskuje się w urzędach pracy, 
chociaż osoby rozpoczynające dzia-
łalność często wykorzystują w tym 
celu także strony internetowe ban-
ków. Inne źródła informacji, z któ-
rych często korzystają osoby młode, 
to centra kariery i inkubatory przed-
siębiorczości. 

Fundusze Europejskie dają wiele 
możliwości uzyskania dofinansowa-
nia na założenie własnej firmy. Jeśli 
masz pomysł na biznes, warto posta-
rać się o Fundusze Europejskie, które 
pomogą wystartować. Fundusze Eu-
ropejskie stawiają na ludzi młodych.

W większości przypadków pomoc 
ta skierowana jest do osób NEET, 
które powinny spełniać następujące 

warunki:
- są w wieku 15-29 lat
- nie pracują (tj. są bezrobotne lub 

bierne zawodowo)
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą 

w kształceniu formalnym w trybie 
stacjonarnym – nie chodzą do szkoły)

- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą 
w zajęciach pozaszkolnych finanso-
wanych ze środków publicznych ma-
jących na celu uzyskanie, uzupełnie-
nie lub doskonalenie umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych lub ogól-
nych, potrzebnych do wykonywania 
pracy w okresie ostatnich 4 tygodni).

Środki te są dostępne w formie do-
tacji lub preferencyjnych pożyczek. 
Poza wsparciem finansowym, moż-
na skorzystać także ze szkoleń. Przed 
skierowaniem na szkolenie obliga-
toryjne jest sporządzenie przez do-
radcę zawodowego działającego przy 
Urzędzie Pracy indywidualnego pla-
nu działania na podstawie diagnoza 

predyspozycji zawodowych. Kolejne 
oferowane wsparcie to porady przy 
prowadzeniu firmy, a czasem także 
miejsce do pracy i potrzebne wyposa-
żenia (dotacja na stworzenie stanowi-
ska pracy wynosi ok. 20 tys. zł).

Poszczególne etapy pozyskiwania 
dotacji

Pierwszym krokiem do własne-
go biznesu jest pomysł, a następnie 
rozpoczęcie prac nad biznes planem, 
który jest podstawowym dokumen-
tem podlegającym ocenie komisji i 
decydującym o tym czy dotacja zo-
stanie przyznana, czy też nie. Należy 
pamiętać, że dobrze sporządzony biz-
nesplan powinien obejmować wiele 
aspektów związanych z przygotowa-
niami do powstania firmy: opis osoby 
założyciela, a także analizę konkuren-
cji czy też planowane etapy rozwoju 

przedsiębiorstwa. Dobre biznes plany 
nie powstają z dnia na dzień…

Jeszcze jedna, szczególna rada od 
praktyków: Nie ma co ukrywać, że 
biznesplan, który ma posłużyć uzy-
skaniu konkretnych środków powi-
nien zostać napisany „pod osoby”, 
które będą go oceniać. Inaczej pisze 
się biznesplan pod kredyt w banku, 
inaczej pod dotacje Funduszy Eu-
ropejskich a jeszcze inaczej dla ze-
wnętrznego inwestora, który oczeku-
je zazwyczaj szybkich zysków i zwro-
tu inwestycji z przedsięwzięcia.

Cały proces pozyskania dotacji na 
start z Unii Europejskiej składa się 
najczęściej z poniższych etapów (uza-
leżnione jest to jednak od konkretne-
go działania/programu):

wyboru odpowiedniego programu 
zależnego od tego w jakim obszarze 
chcemy działać:

•	  dla osób będących rolnikami 
ubezpieczonymi w KRUS strony 
ARiMR (www.armir.gov.pl), 

•	 dla osób mieszkających na obsza-
rach wiejskich, lecz nie będących 
rolnikami strony Lokalnych Grup 
Działania (www.ksow.pl),

•	 dla osób młodych, bezrobotnych 
ubiegających się o dotację (www.
pupgoleniow.pl, www.wup.pl).

•	 przygotowanie dokumentacji,
•	 złożenie projektu (wniosku wraz z 

biznes planem),
•	 pozytywna decyzja w sprawie przy-

znania dotacji.
•	 podpisywanie umowy,
•	 realizacja projektu (np. zakup 

sprzętu),
•	 rozliczenie projektu (przedstawie-

nie instytucji przyznającej dotację 
faktur zakupu itp.).
To wszystko może trwać zarówno 

miesiąc, kilka miesięcy, a nawet pół 
roku i dłużej. Warto być na to goto-
wym i przewidzieć plan awaryjny, 
na wypadek gdyby działalność miała 
wystartować w późniejszym czasie 
niż było to pierwotnie zaplanowane.

Ważna kwestia
Bardzo rzadko zdarza się, aby 

wnioski o dotacje można było składać 
nieprzerwanie przez cały rok.

Zazwyczaj wyznaczane są konkret-
ne daty np. od 1 do 30 maja, kiedy 
można składać wnioski.

Często zdarza się, że organizowany 
jest tylko jeden nabór wniosków w 
roku. Jeśli więc nabór organizowany 
jest np. 1 do 30 maja i w tym termi-
nie nie zdążymy przygotować i złożyć 
wszystkich dokumentów, to kolejna 
szansa może pojawić się dopiero za 
rok. Dotyczy to szczególnie działań 
i programów gdzie można zdobyć 
większe środki.

Często to, kiedy i w których można 

starać się o dotację, zależy od kon-
kretnego regionu Polski, w którym 
zamierzamy się starać o dotację.

Oprócz dotacji z Funduszy Eu-
ropejskich dostępne są jeszcze inne 
źródła dofinansowania

Dofinansowanie na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej 
można pozyskać również ze środ-
ków Funduszu Pracy w ramach do-
tacji przyznawanych przez Powiato-
we Urzędy Pracy do maksymalnie 
24.114,48 zł [kwota aktualna od 01 
września 2016]. Także osoby niepeł-
nosprawne mogą starać się o pozyska-
nie specjalnie dla nich przeznaczonej 
dotacji w wysokości do maksymalnie 
60.286,20 zł (od 1 września 2016).

Firma na wsi
Dla osób będących rolnikami i 

ubezpieczonych w KRUS, istnieje 
możliwość skorzystania z tzw. premii 
na rozpoczęcie działalności. Dofinan-
sowanie wynosi maksymalnie 100 tys. 
zł, a wniosek o jego uzyskanie składa 
się do Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 

http://www.arimr.gov.pl/

Natomiast dla osób mieszkających 
na wsi, ale nie zajmujących się rol-
nictwem Lokalne Grupy Działania 
(http://ksow.pl/baza-lgd.html) ogła-
szają nabory na prowadzenie działal-
ności na terenach wiejskich pod wa-
runkiem świadczenia usług dla rolni-
ków. Wniosek składa się do Lokalnej 
Grupy Działania, jest to rodzaj part-
nerstwa terytorialnego tworzonego 
zwykle na obszarach wiejskich, zrze-
szającego przedstawicieli lokalnych 
organizacji (z sektora publicznego, 
prywatnego i pozarządowego) oraz 
mieszkańców danego obszaru wy-
znaczonego granicą gmin członkow-
skich. (źródło: https://pl.wikipedia.
org/wiki/Lokalna_Grupa_Dzialania). 
Wspomagają one rozwój osób mło-
dych, aktywnych Jeżeli wpiszemy się 
ze swoim pomysłem w lokalne strate-
gie, możemy liczyć na dotacje nawet 
w wysokości 100 tys. zł. 

Firma innowacyjna
Według Oslo Manual -(między-

narodowego podręcznika metodolo-
gicznego&hellip; źródło: http://www.
nto.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-
-regionu/a/przedsiebiorstwa-innowa-
cyjne-definicja,10271146/) Innowacja 
ma miejsce gdy nowy lub ulepszony 
produkt zostaje wprowadzony na ry-
nek lub proces zostaje zastosowany w 
produkcji a nowy produkt albo pro-
ces są nowe przynajmniej z punktu 
widzenia wprowadzającego je przed-
siębiorstwa.

Jeżeli macie innowacyjny pomysł 
na biznes, wsparcia można szukać w 
programach Startet, BizNest oraz w 
projekcie „Platformy startowe dla 

Wskaźniki samozatrudnienia wśród osób młodych, lata 2005-2014.  źródło: Raport OEDC przedsiębiorczość młodych 
2015 r. (Przegląd polityk i programów rozwoju przedsiębiorczości sprzyjających włączeniu społecznemu, Wspieranie 
przedsiębiorczości wśród osób młodych w Polsce, Warszawa 28.05.2015 rok)

Źródła informacji o finansowaniu start-upów, 2013 rok. Źródło: Instytut Badań Strukturalnych (Coffey Internattional 
Development) (2014), „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia przedmiotów ekonomii społecznej i 
osób młodych”. Raport końcowy
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nowych pomysłów”. Starter oraz Biz-
Nest adresowane są do młodych firm 
typu start-up (przedsiębiorstwo lub 
tymczasowa organizacja stworzona 
w celu poszukiwania modelu bizne-
sowego, który gwarantowałby jej roz-
wój. Przedsiębiorstwa te mają zwykle 
krótką historię, są w fazie rozwojowej 
i aktywnie poszukują nowych ryn-
ków. Bezpośrednią pomoc uzyskamy 
od wyłonionych przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy 
zalążkowych, funduszy venture capi-
tal czy sieci aniołów biznesu (czyli in-
westorów wspierających wartościowe 
pomysły potencjalnych przedsiębior-
ców lub młodych firm). Najciekawsze 
pomysły przejdą tzw. preinkubację. 
Jeśli przeprowadzone podczas prein-
kubacji analizy będą rokujące, inwe-
stor pomaga założyć i rozwinąć firmę.

 Start-up
Jeśli mamy młodą firmę, będzie-

my mogli się starać o środki dla start-
-upów, czyli nowo powstałych albo 
krótko działających firm.

Fundusze dla start-upów są do-
stępne w formie preferencyjnych po-
życzek. Należy je zwrócić, ale dosta-
niemy je łatwiej niż w banku, a wa-
runki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli 
będziemy chcieli jednak wziąć kredyt 
w banku, to wtedy Fundusze Europej-
skie też mogą nam pomóc. Jak? Dając 
poręczenie (gwarancję spłaty) takie-
mu bankowi w Naszym imieniu.

Skąd się biorą start-upy?
„Powstają w głowach. Z reguły w 

głowach młodych ludzi, którzy mają 
ciekawe spostrzeżenia, ale nie mają do-
świadczenia i potencjału do tego, żeby 
zrealizować swoje marzenia o biznesie. 
Bardzo duża część z nich to naukowcy, 
niektórzy już doświadczeni, ale więk-

szość to młodzi ludzie, którzy skończyli 
uczelnie, mają świeże pomysły i są na-
ładowani pozytywną energią.” Marek 
Girek, główny akcjonariusz giełdowej 
spółki Cube.ITG. 

źródło:https://www.obserwatorfi-
nansowy.pl/tematyka/rynki-finanso-
we/wylegarnie-przetra-droge-start-
-upom-do-rynku/. 

Według najnowszego raportu Star-
tup Poland w Polsce działa dziś 2677 
start-upów. Aż 79 proc. z nich finan-
suje się ze środków własnych. Wśród 
źródeł zewnętrznych dominują dota-
cje z UE (24 proc.), fundusze VC (22 
proc.) i aniołowie biznesu (1proc.).

„Większość naszych start-upów pro-
dukuje oprogramowanie i kieruje swo-
je produkty oraz usługi do firm. Euro-
pejskie badania pokazują, że polskie 
startupy są jeszcze młode – średni wiek 
nie przekracza 2 lat. Daje nam to trze-
cie miejsce w Europie wśród najmłod-
szych przedsiębiorstw zaraz po Rumu-
nii (1,3 roku) i Włoszech (1,7 roku)” 
– podsumowuje Eliza Kruczkowska, 
prezes fundacji Startup Poland. 

źródło https://www.obserwator-
finansowy.pl/bez-kategorii/polska-
-start-up-finansowanie-rozwoju/ 

W dniu 12.10.2016 firma EIT Di-
gital opublikowała plan działań or-
ganizacji na lata 2017-2019 który, za-
kłada m.in. udział w rozwoju 200 no-
wych start-upów, przeznaczenie środ-
ków finansowych na inwestycje, miej-
sce na uczelniach dla 3,5 tysiąca ma-
gistrantów i doktorantów oraz zorga-
nizowanie kursów online dla kolej-
nych 100 tys. osób.

 
„Mamy dwa główne cele: generować 

kluczowe innowacje, za pośrednictwem 
m.in. inkubatorów przedsiębiorczości, 

budowania kontaktów biznesowych i 
promowania biznesów, przyspieszania 
innowacyjności, oraz rozwój europej-
skiego kapitału ludzkiego poprzez wy-
łuskiwanie, wspieranie i szkolenie ta-
lentów. Dzięki rozwojowi innowacji na 
rynku cyfrowym, UE może zwiększyć 
wzrost gospodarczy nawet o 2,5 biliona 
euro w ciągu następnej dekady” – do-
daje Jonker. Po raz pierwszy do unij-
nego programu dołączyła Polska.

Rozmowa z młodą przedsiębiorczą 
osobą potwierdzającą, że korzystanie 
z Funduszy Europejskich się opłaca.

Justyna lat 30: W roku 2014 po-
zyskałam dotację z Lokalnej Grupy 
Działania reprezentującej ARiMR na 
stworzenie miejsca pracy i rozpoczęcie 

działalności gospodarczej na terenie 
gminy wiejskiej do 5000 mieszkańców 
w ramach działania 312 „Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw” z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Dzięki środkom jakie otrzymałam 
mogłam otworzyć zakład wulkaniza-
cji oraz naprawy samochodów osobo-
wych i pojazdów wykorzystywanych 
przez rolników. Zakład mój funkcjo-
nuje na terenie wiejskim w powiecie 
łobeskim i zatrudniam 2 osoby z tego 
obszaru. Zakupione nowe maszyny 
i sprzęt wykorzystywane są w mojej 
działalności do dnia dzisiejszego. Aby 
móc nadążyć za postępem technolo-
gicznym muszę rozwijać i poszerzać 
działalność, dlatego też będę się starać 
o dofinansowanie w ramach Poddzia-
łania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność z nowej perspektywy. 

Polecam sięganie po środki ze-
wnętrzne, gdyż ułatwiają rozwój mło-
dych przedsiębiorczych osób - warto!

źródło: http://naukawpolsce.pap.
pl/aktualnosci/news,411596,ue-ja-
ko-calosc-chce-wspierac-innowacje.
html

Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje na temat 

programów Starter, Biznet oraz „Plat-
form startowych dla nowych pomy-
słów” znajdziesz na stronach Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i 
innych.

Starter, Biznet, Platformy startowe 
dla nowych pomysłów:

www.poir.parp.gov.pl/
www.popw.parp.gov.pl/

 Dotacje na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej (projekty realizowa-
ne na terenie województwa zachod-
niopomorskiego)

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wup.pl

www.power.gov.pl
www.pupgoleniow.pl

Dotacje na rozpoczęcie działalno-
ści na obszarach wiejskich (dla osób 
pragnących świadczyć usługi na rzecz 
rolników oraz dla osób będących rol-
nikami, ubezpieczonych w KRUS i 
pragnących otworzyć działalność go-
spodarczą). ww.arimr.gov.pl/ 

Lokalne Grupy Działania:
Centrum Inicjatyw Wiejskich

 (gmina Gmina Węgorzyno, Powiat 
Łobeski, Gmina Łobez, Gmina Dobra, 
Gmina Resko, Gmina Radowo Małe)

www.lobez.org/ 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego 

(Gmina Goleniów, Gmina Nowogard, 
Gmina Osina, Gmina Przybiernów, 
Gmina Maszewo, Gmina Stepnica)

www.szansebezdrozy.pl/

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska 
Inicjatywa Rozwoju 

(Gmina Bielice, Gmina Chociwel, 
Gmina Dobrzany, Gmina Dolice, Gmi-

na Ińsko, Gmina Kobylanka, Gmina 
Kozielice, Gmina Marianowo, Gmina 

Pyrzyce, Gmina Stargard, Gmina Stara 
Dąbrowa, Gmina Stare Czarnowo, 
Gmina Suchań, Gmina Warnice)

www.wir-lgd.org.pl/ 

„Partnerstwo w rozwoju”
 (Gmina Wolin, Gmina Golczewo, 

Gmina Świerzno, Gmina Dziwnów, 
Gmina Międzyzdroje, Gmina 

Kamień Pomorski)
www.partnerstwowrozwoju.pl/ 

LGD „GRYFLANDIA” 
(Gmina Brojce, Gmina Rewal, Gmina 

Karnice, Gmina Płoty,  
Gmina Trzebiatów, Gmina Gryfice)

www.lgdgryflandia.pl/

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska 
Inicjatywa Rozwoju Obszarów 

Wiejskich
(Gmina Banie, Gmina Cedynia, 

Gmina Gryfino, Gmina Mieszkowice, 
Gmina Widuchowa, Gmina Moryń, 

Gmina Chojna)
www.dirow.pl/ 

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie 

ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów 
woj. zachodniopomorskie 

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

Zachodniopomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel. 91 432 93 21, 91 488 24 88

zarzad@zarr.com.pl
www.zarr.com.pl

autor: Jowita Pawlak

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media

Infografika prezentująca możliwości skorzystania z dofinansowania na otwieranie firmy:

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 Funduszu Spójności Unii Europejskiej

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



12 Nr 81 (1722)

91 573 09 96

Klienci wybierają polski węgiel!
Na zewnątrz coraz zimniej, co oznacza, że  już na dobre rozpoczął się sezon grzewczy. W związku z tym, tym razem w rubryce „Nasi Przedsię-
biorcy” porozmawialiśmy z Lidią Nizio prowadzącą skład opału oraz skup złomu „Węglobud”, który mieści się przy ul. Rzeźniczej 7. Pani Lidia 
opowiedziała o początkach swojej działalności, a także wyjaśniła, dlaczego klienci decydują się na zakup polskiego węgla, a nie tańszego pocho-
dzącego z importu?

Od 16 lat przy ul. Rzeźniczej
Lidia Nizio jest agentem 

Przedsiębiorstwa Handlowego 
„Węglobud” S.A., mającego swo-
ją siedzibę w Szczecinie. Pracę 
w tym zawodzie rozpoczynała 
w szczecińskim składzie opału 
znajdującym się na Żelechowie. 
Jak przyznaje, nie ma wykształ-
cenia zawodowego ukierunko-
wanego typowo w tej branży, 
jest samoukiem z już dość spo-
rym doświadczeniem. Pomimo 
tego, że pani Lidia jest agentem 
PH „Węglobud” S.A., to prowa-
dzi działalność na swoim rozra-
chunku. -  W tym miejscu, tzn. 
przy ul. Rzeźniczej 7, prowadzę 
skład opału oraz skup złomu od 
16 lat. Najpierw prowadziłam 
skład opału w Szczecinie na Że-
lechowie. Po pewnym czasie pan 
prezes zaproponował, abym pro-
wadziła punkt „Węglobud” w 
Stargardzie, bo akurat pani, któ-
ra pracowała w tym punkcie ode-
szła na emeryturę. W ten sposób 
zajęłam jej miejsce. Na począt-
ku prowadziłam dwa składy, ale 
stwierdziłam, że jednak za bar-

dzo to jest pracochłonne, za dużo 
czasu mi to zajmowało i zrezy-
gnowałam z jednego składu, po-
zostając przy tym znajdującym 
się przy ul. Rzeźniczej – opowia-
da Lidia Nizio.  Obecnie poza 
panią Lidią oraz jej mężem, w 
firmie pracują jeszcze trzy oso-
by. W sumie załoga w tym skła-
dzie obsługuje naraz skład opa-
łu, jak i skup złomu. Oczywiście 
głównym motorem napędowym 
przedsiębiorstwa jest węgiel. Nic 
więc dziwnego, że obsługą „ser-
ca” firmy, czyli wagi, zajmuje 
się pani Lidia. - Waga jest ser-
cem firmy. Jej tonaż przewiduję 
masę do 35 ton. To stara waga, 
ale legalizowana co dwa lata, 
jest sprawdzona i niezawodna – 
mówi Lidia Nizio. Warto zazna-
czyć, że zdecydowaną większość 
odbiorców stanowią klienci in-
dywidualni, a nie firmy czy też 
inne przedsiębiorstwa zaopa-
trujące się w węgiel. Nie dzi-
wi zatem fakt, że w okresie let-
nim sprzedaje się zdecydowa-
nie mniej opału. Węgiel kupo-
wany jest sporadycznie, głównie 

do podgrzania np. wody do ką-
pieli. W sezonie zimowym ulega 
to jednak diametralnej zmianie. 
Bywa, że dziennie stargardz-
ki punkt „Węglobud” sprzedaje 
od 15 do 40 ton opału. Rekor-
dowa sprzedaż miała miejsce w 
zeszłym miesiącu, wówczas pani 
Lidia sprzedała w ciągu jednego 
dnia aż 50 ton węgla. 

Polski węgiel jest najlepszy
„Węglobud” sprzedaje węgiel 

kamienny, węgiel brunatny, miał 
węglowy, brykiet oraz koks. 
Klienci mogą nabyć zarów-
no węgiel z Polski, dostarczany 
przez Katowicki Holding Wę-
glowy, z którym współpracuje 
firma (co można poznać choćby 
za sprawą powiewającej flagi ka-
towickiego holdingu) – jak i wę-
giel z importu. Polski węgiel jest 
o wiele droższy od tego impor-
towanego, jednak jeśli chodzi o 
jakość, to importowany węgiel 
nie ma zbyt dużo argumentów w 
walce z naszym polski węglem. 
– Najczęściej sprzedawany jest 
przede wszystkim nasz polski wę-
giel, który co prawda jest droższy, 
ale zdecydowanie lepszy od tego 
z importu.  Polski węgiel jest wy-
sokokaloryczny, ładnie się spala, 
nie ma popiołu, jednym słowem 
jest taki bezproblemowy. Z kolei 
węgiel z importu jest w porówna-
niu do tego polskiego gorszej ja-
kości. Podczas sprzedaży zawsze 
informujemy klienta o parame-
trach polskiego i zagranicznego 
węgla, o tym jak sie zachowuje 
po spaleniu oraz podczas przypa-
lania. Uprzedza się o tym klienta, 
aby miał pełen wgląd w te pod-
stawowe dane -  mówi Lidia Ni-
zio. Jeśli chodzi o cenę, tutaj też 
mamy do czynienia z dużą róż-
nicą. Najbardziej popularny wę-
giel to polski „orzech” (nazew-
nictwo pochodzi od wielkości 
brył - w tym przypadku są one 
średniej wielkości), który kosz-
tuje 810 zł za jedną tonę dla 
klienta indywidualnego, nato-
miast dla firm do tej kwoty na-
liczana jest jeszcze akcyza. Dla 
porównania najtańszy węgiel w 
składzie opału to ten importo-
wany, jego cena to 580 zł za jed-
ną tonę. – Obecnie naszym naj-
droższym produktem jest węgiel 
z dzisiejszej dostawy o nazwie 
„orzech 1” (większe bryły od wę-
gla „orzech”). Przyjechał do nas 
prosto z kopalni „Wujek”. To bar-
dzo dobry węgiel - wysokiej jako-

ści, dlatego kosztuje 920 zł za jed-
ną tonę – informuje Lidia Nizio. 

Chcą zakazać palenia 
węglem

 Na początku października 
2015 roku, Prezydent podpi-
sał kontrowersyjną ustawę an-
tysmogową, która może dopro-
wadzić do tego, że władze będą 
mogły zakazać ogrzewania do-
mów za pomocą pieców węglo-
wych. Wszystko to za sprawą 
statystyk, które mówią, że Pol-
ska jest obecnie jednym z naj-
bardziej zanieczyszczonych kra-
jów w Unii Europejskiej, pod 
kątem jakości powietrza. We-
dług danych, największe zagro-
żenie dla naszego zdrowia sta-
nowi tzw. niska emisja, czy-
li smog, który powstaje z przy-
domowych kotłowni, w któ-
rych pali się fatalnej jakości wę-
glem, czy też śmieciami. Oka-
zuje się jednak, że to nie węgiel 
lub drewno palone w komin-
kach jest decydującym składni-
kiem przy powstawaniu smogu, 
a przede wszystkim właśnie pa-
lone śmieci. Zatem czy wobec 
planowanej rewolucji, pani Li-

dia może obawiać się kryzysu w 
interesie, który prowadzi? -  Na-
leży pamiętać, że wprowadzenie 
w życie takiej ustawy, jest bardzo 
kosztownym przedsięwzięciem. 
Ludzie będą musieli wymienić 
całą instalację grzewczą w do-
mach, powymieniać piece. Obec-
nie ludzie, którzy kupują węgiel 
i nim opalają mieszkania, decy-
dują się na to, bo jest to zdecydo-
wanie tańsze, aniżeli ogrzewania 
mieszkania gazem. Dziś nie jest 
już powiedziane, że tylko „bied-
ny” pali węglem – nic z tych rze-
czy! Coraz więcej osób decyduje 
się na takie rozwiązanie.  Także 
próba legalizacji tej rewolucji, bę-
dzie bardzo dużym przedsięwzię-
ciem… - mówi Lidia Nizio. Po-
zostaje wierzyć, że władze do-
kładnie rozpatrzą wszystkie „za” 
i „przeciw” dotyczące tej usta-
wy i nie podejmą pochopnych 
wniosków. W końcu na sprzeda-
ży węgla zarabiają jak przyznaję 
pani Lidia, głównie jedynie pol-
skie przedsiębiorstwa węglowe, 
a co za tym idzie buduje to ro-
dzimą gospodarkę. 

KR

Na zdjęciu pani Lidia Nizio przy sercu swojej firmy, czyli przy wadze o tonażu 35 tonStargardzki punkt PH Węglobud S.A. mieści się przy ul. Rzeźniczej 7

Stargardzki punkt Węglobud zajmuje się również skupem złomu
Skład opału oferuje zarówno polski węgiel dostarczany przez Katowicki Holding 
Węglowy, jak i węgiel z importu

Nasi Przedsiębiorcy: PH „Węglobud” skład opału i skup złomu – Lidia Nizio
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Festiwal czytania w Columbus Coffee

Mariusz Bonaszewski w Stargardzie
W piątek (14 października) w kawiarniach Columbus Coffee odbył się Festiwal czytania. Miało to miejsce również w Stargardzie, gdzie gościł 
Mariusz Bonaszewski. Polski aktor dla stargardzkiej publiczności zaprezentował swoją interpretację Szekspira oraz Jo Nesbo. Tuż przed głównym 
punktem wieczoru, zdołaliśmy przez chwilę porozmawiać z Mariuszem Bonaszewskim.  

Organizatorem festiwalu czy-
tania była sieć kawiarni Colum-
bus Coffee. W roli głównej festi-
walu wystąpili znani Polscy ak-
torzy, gościem stargardzkiej ka-
wiarni był Mariusz Bonaszew-
ski. Przypomnijmy, że przed ro-
kiem Stargard w ramach tego 
samego Festiwalu odwiedziła 
pani Krystyna Czubówna. - Or-
ganizatorem tego spotkania jest 
cała sieć Columbus Coffee, któ-
ra przyjęła niejednego wyko-
nawcę i wybór tego wykonawcy 
nie należał do nas. To jest festi-
wal odbywający się zasadniczo 
w Szczecinie, w Stargardzie był 
tylko ten jeden refleks z tego fe-
stiwalu. Impreza odbywa się po 
raz kolejny z rzędu, w Stargar-
dzie gościmy mistrza mowy pol-
skiej, aktora – Mariusza Bona-
szewskiego, w zeszłym roku była 
to pani Czubówna, która czyta-
ła między innymi „Tajemniczy 
Ogród”. Dziś usłyszymy wielkie 

monologi bohaterów Szekspi-
rowskich, w związku z tym, że 
jesteśmy przecież w roku Szek-
spirowskim, a także fragmen-
ty kryminału Jo Nesbo „Policja” 
– mówi Jerzy Waliszewski, któ-
ry poprowadził spotkanie z M. 
Bonaszewskim. Główny gość 
Festiwalu osobiście zna Jo Nes-
bo i bardzo ceni jego twórczość, 
naszej redakcji tuż przed swo-
im występem opowiedział dla-
czego zdecydował się akurat na 
Szekspira oraz Jo Nesbo - Nesbo 
uwielbia Szekspira i napisał na 
nowo Makbeta. A Szekspir jest 
czymś co ja po prostu uwielbiam 
i Szekspir oraz Nesbo, to jest coś 
co się bardzo rymuje ze sobą, bo 
w tych fragmentach jest sporo ta-
kiego okrucieństwa. Zresztą cie-
kawe jest to, że Michael Fass-
bender, który gra teraz Harego 
Hole w najnowszej inscenizacji 
filmowej Nesbo, grał tuż przed 
tym Makbeta, który leci jeszcze 

w kinach w Polsce. To po prostu 
jest tak blisko siebie – mówi Ma-
riusz Bonaszewski. Aktor, który 
gościł w stargardzkiej kawiarni 
Columbus Coffee ma na swoim 
koncie niezliczone role teatral-
ne, znany jest również ze swoich 
ról filmowych oraz serialowych. 
Najnowszy film, w którym wy-
stąpił zatytułowany jest „Powi-
doki”. To ostatnie dzieło słynne-
go polskiego reżysera Andrze-
ja Wajdy. Zapytaliśmy Mariu-
sza Bonaszewskiego o to jak mu 
się pracowało z A. Wajdą? - Ja 
z panem Wajdą pracowałem kil-
ka razy, także w teatrze. To nie 
była współpraca łatwa dlatego, 
że on opowiadał o czasach, któ-
re znał osobiście, w związku z 
tym wszystkie postacie, które po-

jawiały się w filmie, musiały się 
zachowywać i być takie, jakie on 
pamiętał. Wymagał tego zdecy-
dowanie i ostro. Jego śmierć oczy-
wiście była szokująca, choć były 
już pewne problemy zdrowot-
ne, pan Andrzej nie mógł praco-
wać bez przerwy, ale on widział 
znacznie więcej niż mu się wyda-
wało, że może jeszcze zrobić. Nie 
widziałem jeszcze „Powidoków”, 
ale miałem oczywiście takie prze-
czucia, że on był człowiekiem za-
chowującym się w taki sposób 
jakby miał zrobić jeszcze 10 fil-
mów. Tylko, że ten film – spra-
wiał takie wrażenie, że to chyba 
jedyny film w pewnym sensie o 
artyście, ponieważ Andrzej Waj-
da sam przecież był malarzem, w 
związku z tym mam właśnie ta-

kie wrażenie, że to film też o nim 
– stwierdził Mariusz Bonaszew-
ski. Festiwal czytania rozpoczął 
się o godzinie 19, wówczas za-
mknięto lokal, a w środku po-
zostały jedynie te osoby, które 
wcześniej zgłosiły swoją chęć 
udziału w tym wydarzeniu. Ma-
riusz Bonaszewski zanim prze-
szedł do czytania fragmentów 
Szekspira, opowiadał o swojej 
miłości do jego utworów, a na-
stępnie o przyjaźni z Jo Nesbo 
oraz o tym jakim jest człowie-
kiem. Aktor nawiązał dużą więź 
ze stargardzką publicznością, 
która nie była jedynie „ograni-
czonym słuchaczem”, ale rów-
nież mogła brać czynny udział 
w dyskusji z aktorem.

KR 

Spotkanie z Mariuszem Bonaszewskim zorganizowane w ramach Festiwalu Czytania w Columbus Coffee, cieszyło się zaintere-
sowaniem mieszkańców Stargardu

Na zdjęciu   Mariusz Banaszewski, gość Festiwalu czytania w Columbus Coffee



14 Nr 81 (1722)

91 573 09 96

Wojewódzka Liga Okręgowa

Tylko Inie zabrakło 
wygranej
Bardzo dobrze zaprezentowali się w miniony weekend 
piłkarze z naszego powiatu występujący na boiskach wo-
jewódzkiej okręgówki. Wyjazdowe zwycięstwa odniosły 
rezerwy Błękitnych Stargard oraz Zorzy Dobrzany, a Ina 
Ińsko wywalczyła 1 pkt po remisie z Iskrą Golczewo.

To była jedna z najlepszych 
kolejek dla drużyn z powiatu 
stargardzkiego występujących 
w Szczecińskiej Lidze Okręgo-
wej. Rezerwy Błękitnych Star-
gard zgarnęły trzy punkty na 
boisku w Mierzynie. Jan Szy-
dłowski nie miał tym razem tak 
dużego wsparcia dla młodych 
podopiecznych. Z II-ligowego 
zespołu zagrało tylko kilku pił-
karzy. Z trudem poradzili sobie 
jednak z jedną ze słabszych dru-
żyn w rozgrywkach. O sukcesie 
biało-niebieskich zadecydowały 

ostatnie 20 minut meczu. Przy 
stanie 1:2 do siatki rywala tra-
fiali kolejno Oleksandr Sestren-
ski i Paweł Rybicki, czym za-
pewnili Błękitnym zwycięstwo i 
awans na 3. miejsce w tabeli.

Wyjazdowe zwycięstwo od-
nieśli również podopiecz-
ni Mirona Arendacza z Zo-
rzy Dobrzany. Do triumfu nad 
Czarnymi Lubanowo poprowa-
dził ich Kamil Jankowski, autor 
dwóch trafień w pierwszej czę-
ści meczu. Jak się później oka-
zało, były to jedyne bramki spo-
tkania.

W tej sytuacji najsłabszy wy-
nik osiągnęła Ina Ińsko. Ich ry-
walem była wyżej notowana 
Iskra Golczewo, która prowa-
dziła przez długi czas, 1:0. Do 
wyrównania w 64. minucie do-
prowadził Adam Trela.

W najbliższą sobotę Zorza 
podejmie Błękit Pniewo (godz. 
12:00), a dzień później Błękitni 
II zagrają u siebie z Wybrzeżem 
(godz. 17:30). Natomiast Inę 
czeka wyprawa do Szczecina.

M.B.

Kamil Jarząbek strzelił pierwszą bram-
kę dla Iny

Wyniki 10. kolejki:
Rega - Polonia 3:1,
Stal - Odra 5:0,
Wybrzeże - Piast 0:2,
Błękit - Arkonia 0:2,
Morzycko - Chemik 3:3,
Mierzynianka - Błękitni II 2:3, 
Ina - Iskra 1:1, 
Czarni - Zorza 0:2. 

Tabela Szczecińskiej Ligi Okręgowej:

1.  Morzycko Moryń 10 23 38-9 
2.  Rega Trzebiatów  9 22 25-15 
3.  Błękitni II Stargard 10 21 42-27 
4.  Chemik Police  10 21 24-10 
5.  Stal Szczecin  10 18 21-19 
6.  Iskra Golczewo  10 17 23-13
7.  Arkonia Szczecin 10 16 18-11 
8.  Wybrzeże Rewal  10 16 26-13 
9.  Zorza Dobrzany  10 13 16-20 
10.  Błękit Pniewo  10 13 11-24 
11.  Piast Karsko  10 12 20-23 
12.  Ina Ińsko  10 12 14-24 
13.  Mierzynianka Mierzyn 10 9 9-19 
14.  Czarni Lubanowo 9 7 13-22 
15.  Odra Chojna  10 7 10-39 
16.  Polonia Płoty  10 1 12-34

Regionalna klasa Okręgowa

Nastąpiło przełamanie Orkana?
W regionalnej okręgówce reprezentanci powiatu stargardzkiego nie należą do ścisłej czo-
łówki w swoich grupach, ale miniona kolejka była lepsza od wielu poprzednich. Pierwsze 
od dawna zwycięstwo odnieśli piłkarze Orkana Suchań. Obudzili się także Biali Sądów.  

Ostatnie zwycięstwo pod-
opiecznych Krzysztofa Denisu-
ka z Orkana Suchań miało miej-
sce w 2. kolejce rozgrywek. Od 
tej pory jego gracze najczęściej 
schodzili z boiska pokonani. 
W sobotę odnieśli jednak dru-
gie zwycięstwo. Trzy punkty za-
wdzięczają najskuteczniejsze-
mu napastnikowi, Damianowi 
Sałapacie, który strzelił Sępom 
z Brzeska jedyną bramkę w 10. 
minucie meczu.

O dwóch porażkach z rzędu 
mogą już także zapomnieć pod-
opieczni Piotra Kaczora z Bia-
łych Sądów. W 10. kolejce roz-
grywek grupy 2 szczecińskiej 
klasy okręgowej pokonali na 
własnym boisku, 3:0 drużynę 
z Mieszkowic. Swoją wyższość 
nad rywalem wykazali w drugiej 
połowie, w której bramki strze-
lili Kordian Ziajka (dwie) i Ma-
riusz Korcz. Szans na zwycię-
stwo nie wykorzystali natomiast 
gracze Unii Dolice. Przystąpili 
do meczu w Giżynie w roli fa-
worytów, ale musieli podzielić 
się z rywalem punktami. Na wy-
nik 2:2 złożyły się trafienia gra-
jącego trenera Kamila Jarząbka i 
Pawła Soswy. 

Jedynak w grupie 1, Pomorzanin 
Krąpiel jako jedyny nie powięk-
szył w miniony weekend zdobyczy 
punktowych. Przegrał na własnym 
boisku z będącą na fali Mewą Re-
sko. Przyjezdni zanotowali w ten 
sposób ósme zwycięstwo z rzędu.

M.B.

Wyniki 10. kolejki gr. 2 
regionalnej okręgówki:
Mechanik - Kłos 0:0,
CRS - Koral 1:1,
Orkan - Sęp 1:0, 
Ogniwo - Orzeł 8:1,
Biali - Mieszko 3:0, 
Polonia - Unia 2:2, 
Zieloni - Gavia 2:1,
Sokół - Klon 1:0.

Tabela grupy północnej:
1.  Flota Świnoujście 10 27 55-9
2.  Wicher Brojce  10 26 27-14 
3.  Masovia Maszewo 10 24 33-14 
4.  Mewa Resko  10 24 25-13 
5.  Błękitni Trzygłów 10 16 21-16 
6.  Iskierka Szczecin  10 16 25-14 
7.  Orzeł Łożnica  10 16 24-24 
8.  Sparta Gryfice  10 15 14-19 
9.  Pomorzanin Nowogard 10 14 14-18 
10.  Promień Mosty  10 13 17-27 
11.  Sarmata Dobra  10 11 13-20 
12.  Pomorzanin Krąpiel 10 10 16-25 
13.  Odrzanka Radziszewo 10 8 15-21 
14.  Tanowia Tanowo  10 7 12-26 
15.  Ehrle Dobra Szcz. 10 2 10-32
16. Zootechnik Kołbacz 10 1 10-39

Tabela grupy południowej:
1.  Gavia Choszczno 10 21 21-8 
2.  Sokół Pyrzyce  10 20 20-13 
3.  Ogniwo Babinek  10 18 20-12 
4.  Koral Mostkowo  10 16 17-20 
5.  CRS Barlinek  10 16 16-13
6.  Unia Dolice  10 15 14-11 
7.  Klon Krzęcin  10 14 21-23 
8.  Mechanik Warnice 10 13 13-17 
9.  Sęp Brzesko  10 13 22-19 
10.  Biali Sądów  10 13 21-15 
11.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 10 12 21-25 
12.  Zieloni Zielin  10 12 17-23 
13.  Polonia Giżyn  10 11 22-26 
14.  Mieszko Mieszkowice 10 11 8-12 
15.  Kłos Pełczyce  10 9 13-17 
16.  Orkan Suchań  10 8 5-17

Wyniki 10. kolejki gr. 1
 regionalnej okręgówki:
Iskierka - Sparta 2:3,
Flota - Orzeł 8:2,
Tanowia - Wicher 1:2,
Pomorzanin N. - Błękitni 2:2,
Sarmata - Promień 0:1,
Ehrle - Odrzanka 1:3,
Pomorzanin K. - Mewa 0:3, 
Zootechnik - Masovia 2:5. 

Rusza kolejna edycja HALP-u
W sobotę odbędą się pierwsze mecze stargardzkiej Halowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Do 
kolejnej edycji zgłosiły się 23 drużyny, które podzielone zostały na dwie klasy. Organizatorzy 
wprowadzili także szereg zmian mających na celu usprawnienie rozgrywek.

Największą zmianą wprowadzo-
ną przez organizatorów jest likwi-
dacja ligi oldbojów, do której zgło-
siło się tylko 5 drużyn. Zespoły te 
zostały włączone do rozrywek su-
perligi i I ligi. Mistrz ligi oldbojów z 
sezonu 2015/2016, Granit Owcza-
rek rozpocznie tegoroczne zmaga-
nia w najwyższej klasie rozgryw-
kowej, natomiast pozostałe cztery 
ekipy rywalizować będą szczebel 
niżej. - Wskutek tych przemeblo-
wań, w nowej Superlidze i I lidze 
zagra po 12 drużyn, a co za tym 
idzie, zmianie ulegnie również sys-
tem rozgrywek. I to jest największa 
zmiana – mówi nam główny or-
ganizator ligi, Sławomir Stańczyk. 
Rozgrywki w każdej klasie będą się 
odbywały w dwóch rundach - za-
sadniczej i finałowej. 

Po zakończonym sezonie super-
ligę opuszczą dwie, najniżej noto-
wane zespoły, a trzecia ekipa od 
końca rozegra dodatkowy mecz 
barażowy. Pozostałe zmiany do-
tyczą m.in. dopisywania zawod-
ników do drużyny, kar za niesta-
wiennictwo na meczu bez wcze-
śniejszego powiadomienia, prze-
kładania spotkań oraz prawa do 

niedopuszczenia do gry zawodni-
ka lub zawodników będących w 
stanie po spożyciu alkoholu.

1. kolejka na zapleczu I ligi od-
będzie się w sobotę, natomiast naj-
wyższa klasa rozgrywkowa wystar-
tuje w niedzielę. Oto rozkład pre-
mierowych gier sezonu 2016/17:

M.B.
22 października (sobota)
1. kolejka I ligi:
18.30 Keramzyt System - Mundurowi
19.05 Kalmar - Towarzystwo Przyja-

ciół Żubra
19.40 Sami Swoi - Zamet
20.15 Dezet-Plast Łukasz Makowski - 

Boss/Pol-Bus Suchań
20.50 BudPak/Sinus.Net - Metabo
Pauza: Hiab
23 października (niedziela)

1. kolejka Superligi:
18.30 Melioranci Krąpiel - Z Wioch 

Ekipa
19.05 Papirus II - Aviva Zjednoczeni
19.40 Nauka Jazdy Rondo - eRkomp
20.15 Przedszkole Elemelek - Magma 

Hurtownia Elektryczna
20.50 Auto-Handel - Klinkier Grzelak
21.25 Aris Auto Części Samochodowe 

- Granit Owczarek
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Ekspert Piłkarski 
kupon konkursowy nr 10
mecze w dniach: 21-23.10.2016
Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 
Polonia Warszawa - Błękitni Stargard 
Gryf Polanów - Kluczevia Stargard 
MKP Szczecinek - Piast Chociwel 
Zorza Dobrzany – Błękit Pniewo
Arkonia Szczecin - Ina Ińsko 
Błękitni II Stargard – Wybrzeże Rewal
Orzeł Łożnica - Pomorzanin Krąpiel 
Unia Dolice – Zieloni Zielin
Kłos Pełczyce - Orkan Suchań 
Koral Mostkowo - Biali Sądów 
Mecz dodatkowy:
..............................................................................
termin dostarczenia kuponów 21.10.2016 godz. 16:00

Proponowane mecze dodatkowe 
Legia Warszawa – Lech Poznań
Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin
Polonia Bytom – Kotwica Kołobrzeg
Bałtyk Koszalin – Drawa Drawsko Pom.
Odra Chojna – Morzycko Moryń
Gavia Choszczno – Sokół Pyrzyce

............................................................
imię i nazwsko
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Ekspert Piłkarski 
kupon konkursowy nr 11
mecze w dniach: 28-30.10.2016
Pogoń Szczecin – Ruch Chorzów
Błękitni Stargard – Olimpia Elbląg
Piast Chociwel – Hutnik Szczecin
Kluczevia Stargard – Energetyk Gryfino
Ina Ińsko – Zorza Dobrzany
Czarni Lubanowo - Błękitni II Stargard 
Pomorzanin Krąpiel – Masovia Maszewo
Orkan Suchań – Klon Krzęcin
Gavia Choszczno – Unia Dolice 
Biali Sądów – Orzeł Trzcińsko Zdrój

Mecz dodatkowy:
.......................................................................

termin dostarczenia kuponów 27.10.2016 godz. 16:00
Proponowane mecze dodatkowe 
Arka Gdynia – Lechia Gdańsk
Cracovia Kraków – Jagiellonia Białystok
Kotwica Kołobrzeg – Odra Opole
Jeziorak Szczecin – Sparta Węgorzyno
Iskra Golczewo – Arkonia Szczecin
Sokół Pyrzyce – Mechanik Warnice

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

....-....

....-....

....-....

....-....

....-.... 

....-.... 

Klasyfikacja Eksperta Piłkarskiego   
   
Lp. Nazwisko i imię          9 kolejka Klasyfikacja ogólna
1. Stuch Jan  2  98
2. Głowania Józef  14  96
3. Koziołek Jarosław 4  87
4. Gawroński Lech  13  74
5. Gulak Leszek  9   69
6. Goliński Jarosław 11  68
7. Dziennik Stargardzki 8  64
8. Wiśniewski Wiesław 8  63
9. Ościak Ireneusz  6  61
10 Mroczko Zbigniew 8  60
11. Swatko Janusz  7  58
12. Sadowski Ryszard 3  52
13. Daniec Artur  ________ 47
14. Mielcarek Mirosław ________ 10
15. Siemiński Wojciech ________ 8

Błękitne w 1/8 finału PP

Zwycięstwem w Gdańsku 
poprawiły nastroje
W minioną sobotę piłkarki Błękitnych Stargard przegrały w 6. kolejce I ligi na kartofli-
sku w Poznaniu, z tamtejszą Polonią, 2:3. Dwa dni temu poprawiły sobie jednak nastroje 
ogrywając w Gdańsku Lechię, 10:1. Dzięki temu awansowały do 1/8 finału PP, gdzie 
zmierzą się w ekstraligowym Sztormem Gdańsk. 

Po dłuższej przerwie Błękitne 
Stargard ponownie wróciły do gry. 
W trakcie czterech dni rozegrały 
dwa spotkania, a w weekend czeka 
je kolejne, w Warszawie z Pragą. 

Najpierw w Poznaniu roze-
grały mecz 6. kolejki I ligi gru-
py północnej. - Dziewczyny grały 
na boisku, które w żaden sposób 
nie przypominało placu do gry w 
piłkę nożną. To było kartoflisko, 
a w takiej sytuacji nie wynik, ale 
zdrowie piłkarek było najważniej-
sze. Jeden niewłaściwy ruch mógł 
spowodować poważną kontuzją 
– mówił po meczu wyraźnie roz-
złoszczony trener naszych futboli-
stek, Krzysztof Kubacki. Grą rzą-
dził przypadek, a więcej szczęścia 
miały gospodynie. Już po dziesię-
ciu minutach prowadziły 2:0, ale 
Błękitne za sprawą Maryny Huza-
revich i Weroniki Szuby (6 trafie-
nie ligowe) jeszcze przed przerwą 
doprowadziły do wyrównania. Na 
bramkę Polonii z pierwszych mi-
nut drugiej połowy już jednak nie 
odpowiedziały.

Humory nasze piłkarki popra-
wiły sobie w środę. W Gdańsku 
wygrały z II-ligową Lechią, 10:1 i 
uzyskały awans do szczebla cen-
tralnego Pucharu Polski. Aż sześć 
trafień zanotowała gwiazda star-
gardzkiej jedenastki, Weronika 
Szuba, a po jednej bramce strzeliły 
Ewa Smurzyńska, Marta Krakow-
ska, Huzarevich i Kornelia Grosic-
ka. Ich kolejnym pucharowym ry-
walem będzie ekstraligowy Sztorm 
Gdańsk. Mecz odbędzie się 2 lub 3 
listopada w Stargardzie.

M.B.

Błękitne cieszą się z awansu w Pucharze Polski

1/16 finału Pucharu Polski
Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk – Błękitne Stargard 1:10 (0:5)
Bramki dla Błękitnych: Szuba 6, Smurzyńska, Krakowska, Huza-

revich, Grosicka. 

Wyniki 6. kolejki:
Polonia – Błękitne 3:2
Bramki: Sikora (5`), Zając (10`), Nowak (55`) - Huzarevich (37`), 

Szuba (40`).
Błękitne: Rybacka - Huzarevich, Struszczyk, Tarnowska, Socha, 

Siwek (Konefał), Krakowska, Motas (Jankowska), Smurzyńska, 
Grosicka, Szuba.

Stilon – Medyk II 0:3,
Unifreeze – KKP 2:1,
SMS II – Raszyn 3:0, 
Praga – Stomil 1:2.

Tabela I ligi, gr. płn.:
1. Unifreeze Górzno 6 15 14:6 
2. Polonia Poznań  6 14 11:4 
3. Medyk II Konin  6 12 11:3 
4. SMS II Łódź  6 10 18:10
5. KKP Bydgoszcz  6 9 8:5 
6. Błękitni Stargard  6 8 11:12 
7. Stomil Olsztyn  6 7 4:8 
8. Praga Warszawa  6 3 13:13 
9. KS Raszyn  6 2 0:9 
10. Stilon Gorzów   6 2 2:22

Marta Krakowska przy piłce. Z tyłu Weronika Szuba
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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.

Spójnia Stargard – Astoria Bydgoszcz 87:77 (26:32, 27:19, 15:19, 19:7)
Spójnia: Pabian 20 (3x3), Janiak 19 (4), Dymała 17 (1), Raczyński 12, 

Pytyś 9, Fraś 5, Śpica 5 (1), Lewandowski, Bodych.

Pozostałe wyniki 5. kolejki:
Rosa II – GKS 64:75,
Kotwica – Basket 61:58,
Sokół – AZS 88:72,
GTK – Znicz 85:64,
Pogoń – Nysa 96:70,
Polonia – Noteć 79:67,
SKK – Legia 62:80.

Tabela I ligi:
1. Sokół Łańcut  10 5 414:363
2. Spójnia Stargard  10 5 386:347
3. Legia Warszawa  9 5 390:318
4. GTK Gliwice  9 5 367:332
5. Kotwica Kołobrzeg 9 5 363:344
6. Polonia Leszno  9 5 388:373
7. Pogoń Prudnik  8 5 392:361 
8. SKK Siedlce  8 5 343:354
9. GKS Tychy  7 5 389:381
10. Noteć Inowrocław 7 5 359:369
11. Basket Poznań  7 5 330:342
12. AZS Kraków  6 5 354:371 
13. Znicz Pruszków  6 5 345:378
14. Rosa II Radom  5 5 319:367 
15. Astoria Bydgoszcz 5 5 348:413
16. Doral Nysa Kłodzko 5 5 329:403

20 punktów Huberta Pabiana przy-
czyniło się do wygranej Spójni

OGŁOSZeNIe

Spójnia nadal zachwyca! 
Piąte zwycięstwo odnieśli w środę podopieczni Krzysztofa Koziorowicza w rozgrywkach 
koszykarskiej I ligi. Spójnia Stargard tym razem pokonała we własnej hali Astorię Byd-
goszcz, 87:77 i wciąż zachowuje status drużyny niepokonanej.

Spójnia Stargard wyrasta na jedne-
go z głównych kandydatów do zwy-
cięstwa w rozgrywkach I ligi. W pię-
ciu grach otwarcia sezonu odniosła 
pięć zasłużonych zwycięstw. Takie-
go bilansu nie spodziewali się nawet 
najwięksi optymiści. Już dawno nasza 
drużyna nie prezentowała tak rado-
snej i skutecznej koszykówki. W śro-
dę pokonała, mimo kłopotów w po-
czątkowej fazie meczu, Astorię Byd-
goszcz, 87:77. Zachowała status nie-
pokonanych oraz 2. miejsce w tabeli 
za, równie dobrze prezentującym się, 
Sokołem Łańcut.  

Zaskoczeni gospodarze
Początek meczu nie zapowiadał 

jednak, że Spójnia sięgnie po kolej-
ny triumf. Bydgoszczanie rozpoczęli 
z wielkim animuszem. W pierwszych 
minutach grali w ogromnych rozma-
chem i do tego byli zabójczo skutecz-
ni. Z sześciu, pierwszych rzutów trafi-
li pięć i po trzech minutach gry pro-
wadzili, 12:2. Chwilę potem było 15:5 
i 20:10 dla przyjezdnych. Ich passa 
na tym się zakończyła. Od tego mo-
mentu zaczęli popełniać coraz więcej 
błędów, które gospodarze wykorzy-
stywali. Jeszcze w tej kwarcie po tra-
fieniach Damiana Janiaka, Huberta 
Pabiana, czy Marcina Dymały, Spój-
nia wróciła do gry. Przewaga Astorii 
zmalała do minimum, a w kolejnej 

odsłonie została całkowicie zniwelo-
wana. W II kwarcie dobrze prezento-
wał się Maciej Raczyński, który zdo-
był 7 punktów, a w końcówce ponow-
nie dał o sobie znać Janiak. Na prowa-
dzenie Spójnię wyprowadził jednak 
Dymała trafiając do kosza przeciwni-
ka w ostatnich sekundach pierwszej 
połowy.

Genialna 4. kwarta
Emocje wcale się na tym nie za-

kończyły. Spójnia nie zaczęła budo-
wać przewagi, jak to było w ostatnich 
meczach. Natomiast Astoria po raz 
drugi złapała wiatr w żagle. Mateusz 
Bierwagen i Patryk Gospodarek co 
rusz rozbrajali stargardzką defensy-
wę, dzięki czemu Astoria wyszła po-
nownie na prowadzenie, 69:58. Zna-
komity mecz rozgrywał jednak Hu-
bert Pabian. W odpowiedzi na serię 
punktów rywala trafił najpierw z dy-

stansu, a następnie zanotował akcję 
2+1, natomiast tuż przed zakończe-
niem III kwarty pewnie egzekwując 
rzuty wolne zmniejszył straty do byd-
goszczan do dwóch oczek. Ostatnia 
kwarta była już popisem gospodarzy. 
Przyjezdni zdobyli tylko cztery punk-
ty z gry, mieli ogromne kłopoty w ata-
ku i nie potrafili przeciwstawić się ro-
snącemu naporowi Spójni. Biało-bor-
dowi grali, jak w transie. Nadal punk-
tował Pabian, który rozegrał najlepszy 
mecz w sezonie. Świetnie pod koszem 
radził sobie Karol Pytyś. Dzięki temu 
przewaga naszej drużyny rosła z mi-
nuty na minutę, aby ostatecznie osią-
gnąć granicę 10 oczek. Spójnia poko-
nała Astorię 87:77, a w najbliższą so-
botę wybiera się do Warszawy na po-
jedynek z Legią.

M.B.

Kultura Dostępna:

Kochaj, Komedia romantyczna, 12 
LAT

czw 18;00

Kino Konesera:

Destrukcja – napisy, Komediodramat, 
15 LAT

śr 19;15

Kino Kobiet:

Szkoła uwodzenia Czesława M., Ko-
media, 12 LAT

czw 18;30

Filmowe Poranki(seans z atrakcjami):

Kosmoloty – dubbing, Animacja, b.o.
nd 10;30

Pierwszy Raz w Kinie(seans z atrak-
cjami):

Lwia Straż – dubbing, Animacja, b.o.
nd 12;00

Premiera:
Doctor Strange – dubbing, Fantasy/

Przygodowy, 12 LAT
śr 13;45, czw 13;45

3D Doctor Strange – dubbing, Fanta-
sy/Przygodowy, 12 LAT

śr 11;15, czw 11;15

3D Doctor Strange – napisy, Fantasy/
Przygodowy, 12 LAT

śr 19;30, czw 19;30

Szkoła uwodzenia Czesława M., Ko-
media, 12 LAT

pt 12;45 17;30 19;45 22;00, sb 12;45 
17;30 19;45 22;00, nd 12;45 17;30 19;45 
22;00, pn 12;45 17;30 19;45 22;00, wt 
12;45 17;30 19;45 22;00

śr 12;30 17;30 19;45 22;00, czw 12;30 
17;00 22;00

Jack Reacher: Nigdy nie wracaj – napi-
sy, Akcja/Kryminał, 15 LAT

pt 11;30 14;15 19;00 21;30, sb 11;30 
14;15 19;00 21;30, nd 11;30 14;15 19;00 
21;30, pn 11;30 14;15 19;00 21;30, wt 
11;30 14;15 19;00 21;30

śr 11;30 14;15 19;00 21;30, czw 11;30 
14;15 19;00 21;30

Asy bez kasy – napisy, Komedia/Ak-
cja/Kryminał, 15 LAT

pt 15;15 18;15, sb 15;15 18;15, nd 15;15 
18;15, pn 15;15 18;15, wt 15;15 18;15, śr 
15;30 18;15, czw 15;30 19;45

Prosta historia o morderstwie, Thril-
ler/Kryminał, 15 LAT

pt 16;00 20;15 22;15, sb 16;00 20;15 
22;15, nd 16;00 20;15 22;15, pn 16;00 

20;15 22;15, wt 16;00 20;15 22;15, śr 
16;00 20;15 22;15, czw 16;00

20;15 22;15

Polecane:
Inferno – napisy, Thriller/Akcja, 15 

LAT
pt 11;15 14;00 18;30 19;30 21;15 22;15, 

sb 11;15 14;00 18;30 19;30 21;15 22;15, 
nd 11;15 14;00 18;30 19;30 21;15 22;15, 
pn 11;15 14;00 18;30

19;30 21;15 22;15, wt 11;15 14;00 18;30 
19;30 21;15 22;15, śr 11;00 16;30 18;30 
21;15 22;00, czw 11;00 16;30 18;15 19;15 
21;15 22;00

Absolutnie fantastyczne: Film – napi-
sy, Komedia, 15 LAT

pt 21;45, sb 21;45, nd 21;45, pn 21;45, 
wt 21;45, śr 22;15, czw 22;15

Wołyń, Historyczny, 15 LAT
pt 10;15 13;00 15;45 20;30, sb 10;15 

13;00 15;45 20;30, nd 10;15 13;00 15;45 
20;30, pn 10;15 13;00 15;45 20;30, wt 
10;15 13;00 15;45 20;30

śr 10;15 13;00 15;45 20;30, czw 13;00 
15;45 21;00

Dziewczyna z pociągu – napisy, Thril-
ler, 15 LAT

pt 19;15, sb 19;15, nd 19;15, pn 19;15, 
wt 19;15, śr 17;00, 

Osobliwy dom Pani Peregrine – dub-
bing, Fantasy/Przygodowy, 12 LAT

pt 16;45, sb 16;45, nd 16;45, pn 16;45, 
wt 16;45, śr 14;45, czw 14;45 

Dla Dzieci :

Bociany – dubbing, Komedia/Anima-
cja, b.o.

pt 11;00 13;15 15;30 18;00, sb 10;00 
11;00 13;15 15;30 18;00, nd 13;15 15;30 
18;00, pn 11;00 13;15 15;30 18;00, wt 
11;00 13;15 15;30 18;00

śr 11;00 13;15 18;00, czw 11;00 13;15 
17;30 

3D Bociany – dubbing, Komedia/Ani-
macja, b.o.

pt 11;45 14;00 16;15, sb 10;30 13;30 
16;15, nd 10;00 14;00 16;15, pn 11;45 
14;00 16;15, wt 11;45 14;00 16;15, śr 
14;00 16;15, czw 14;00 16;15

Dzielna syrenka i Piraci z Kraboidów 
– dubbing, Animacja, b.o.

pt 10;30 17;00, sb 14;30 17;00, nd 10;00 
17;00, pn 10;30 17;00, wt 10;30 17;00, śr 
10;30 17;00, czw 10;30

Sekretne życie zwierzaków domowych 
– dubbing, Komedia/Animacja/Familij-
ny, b.o.

pt 10;45 13;30, sb 10;45 12;15, nd 10;45 
13;30, pn 10;45 13;30, wt 10;45 13;30, śr 
10;45 13;30, czw 10;45 13;30
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PRZEPIS

Tort czekoladowy
Składniki:
400 g czekolady gorzkiej lub dese-

rowej (60%)
200 g masła
160 g mąki pszennej
1 łyżka rozpuszczonej kawy
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
1/2 łyżeczki sody
25 g kakao gorzkiego
400 g brązowego cukru
2 jajka
100 ml jogurtu naturalnego
250 ml śmietany kremówki 30% 

Wykonanie:
200 g czekolady łamiemy na ko-

steczkę i wrzucamy do rondelka. Do-
dajemy do tego pokrojone w kostkę 
masło oraz rozpuszczoną w zimnej 
wodzie kawę (w 120 ml). Całość pod-
grzewamy na małym ogniu, aż skład-
niki zaczną się rozpuszczać. Odsta-
wiamy z ognia, cały czas mieszając, aż 
wszystkie składniki dokładnie się roz-
puszczą. Do miski przesiewamy mąkę. 
Dodajemy do tego szczyptę soli, pro-
szek do pieczenia, sodę oczyszczoną 
oraz kakao. Wrzucamy 300 g brązo-
wego cukru i całość dokładnie mie-
szamy ze sobą. Do oddzielnej miski 
wbijamy jajka i dokładnie je roztrze-
pujemy mikserem na jednolitą masę. 
Do jajek dodajemy jogurt naturalny i 
mieszamy.

Do jednej miski przekładamy masę 
z jajek, masę z czekolady oraz mąkę z 

dodatkami. Wszystkie składniki deli-
katnie mieszamy ze sobą łyżką. Dno 
tortownicy wykładamy papierem do 
pieczenia, a boki smarujemy masłem. 
Piekarnik nagrzewamy do tempera-
tury 160 stopni. Gotową masę ciasta 
przelewamy do tortownicy i wstawia-
my do piekarnika. Pieczemy przez ok. 
1,5 godziny. Po upieczeniu sprawdza-
my patyczkiem czy ciasto jest suche. 
Ciasto studzimy. Ostudzone ciasto 
kroimy na 3 części.

Przygotowujemy masę do tortu. 
200 g czekolady łamiemy na kost-
kę i wrzucamy do miski. Do rondel-
ka wlewamy śmietanę i dodajemy do 
tego 100 g cukru. Podgrzewamy ca-
łość, prawie do zagotowania. następ-
nie śmietankę dodajemy do czekola-
dy. Wszystko mieszamy, aż czekolada 
się rozpuści. Masa powinna być gład-
ka i gęsta. Pozostawiamy do ostygnię-
cia.

Pierwszy blat ciasta układamy na 
paterze. Smarujemy blat częścią masy 
i przykrywamy drugim blatem. Po-
nownie smarujemy częścią masy i 
przykrywamy ostatnim blatem ciasta. 
Całe ciasto smarujemy masą czekola-
dową. Możemy posmarować również 
boki ciasta. Masę czekoladową może-
my przełożyć do rękawa cukiernicze-
go i ozdobić górę tortu. Tort możemy 
również udekorować świeżymi owo-
cami.
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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

Tort Czekoladowy

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!
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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 Grzędzi-
cach, 4 km od Stargardu. Uzbro-
jone, wydane warunki zabudowy. 
Tel. (91) 576-41-10, lub 695-986-
397 

Działkę budowlaną o pow. 3000 
m2 z linią brzegową Jeziora Wo-
świn. Cena 30 zł/m2. Tel. (91) 
439-18-80 

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

Sprzedam mieszkanie dwupo-
ziomowe w Szczecinie, około 110 
mkw. Tel. 781 048 729 

Tanie mieszkanie w Dobrej po 
remoncie 9 pokoi, dwie łazienki, 
dwie kuchnie. Możliwość prze-
kształcenia na oddzielne miesz-
kania. Cena 130 000 zł. Tel. 91 39 
200 57 

Ładne gospodarstwo rolne ( 
może być z pasieką), w małej 
miejscowości 16 km od Stargar-
du, 4 ha pola przyległe do budyn-
ków gospodarczych. Tel. 609-155-
777 

NIERUCHOMOŚCI – WY-
NAJMĘ 

2-pokojowe mieszkanie na Halle-
ra do wynajęcia, niski czynsz, tel. 

602 737 487  
Mieszkanie 2 pokojowe, częścio-
wo umeblowane, po remoncie, I 

piętro, Starówka Tel. 723 977 754, 
518 171 472 

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

Dom przy ulicy Kwiatowej. 
Chętnie na dłużej. Tel. 784-065-
041

Mieszkanie w bloku na Os. Za-
chód, pow. 48 m2, 2 pokoje + bal-
kon, III piętro. Tel. 694-166-288 

NIERUCHOMOŚCI WYNAJ-
MĘ/SPRZEDAM

Kawalerkę. Tel. 506-507-901

NIERUCHOMOŚCI SPRZE-
DAM/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, Nor-
wegia – Czechy – Słowacja 
- Węgry, atrakcyjne wyna-
grodzenie, Tel. 607 585  561  

AMBERCARE24 Opiekunki 
do Niemiec, wymagany j. nie-
miecki komunikatywny, zarob-
ki 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 bi-
ura ze znajomością j. angielskiego 
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@pro-
farma.diz 

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

USŁUGI
Usługi remontowo - budow-

lane, hydrauliczne, przyłącza 
wod-kan. Tel. 603-219-478

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

Naprawa stacyjek, zamków sa-
mochodowych. Tel. 606  331  108  

INNE 
Zwrot podatku z pracy rodzin-

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

SPRZEDAM
Sprzedam cztery opony zimo-

we DUNLOP R17 235/45 jeżdżo-
ne jeden sezon. Cena 800 zł. Tel. 
603-118-010 

Karp kroczek do zarybienia. 
Tel. (91) 39 18 297 

Wózek dla dziecka głęboki ze 
spacerówką. Czysty, jak nowy. 
Cena 200 zł. W gratisie dodam 
rowerek trójkołowy (Donald). 
Tel. 668-399-239

Akordeon 72 basy, klawiatu-
ra 80-tki, z futerałem. Stan ideal-
ny. Cena 350 zł do negocjacji. Tel. 
668-399-239
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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

Zapasy

Medale na matach  
w Międzyzdrojach i Rostocku
15 medali wywalczyli zapaśnicy Feniksa Stargard w miniony weekend. W niemieckim 
Rostocku ich łupem padły trzy krążki, w tym złoty, Nikoli Piechockiej, natomiast pod-
czas mistrzostw województwa w Międzyzdrojach zgarnęli 12 medali, w tym dwa złote.

To był bardzo udany weekend 
dla młodych zapaśników z Fenik-
sa Pesta Stargard. Trener Mariusz 
Kucharczyk z siedmioosobową 
grupą podopiecznych powrócił z 
niemieckiego Rostocku z trzema 
medalami. Natomiast Katarzyna 
Mądrowska, która opiekowała się 
młodymi zawodnikami Feniksa na 
zawodach w Międzyzdrojach, mia-
ła okazję cieszyć się z 12 krążków 
mistrzostw województwa.

W Rostocku znakomicie prezen-
towała się Nikola Piechocka, któ-
ra jako jedyna nie zaznała goryczy 

porażki. Wygrała wszystkie walki, 
dzięki czemu odniosła końcowe 
zwycięstwo w kategorii do 32 kg. 
Blisko triumfu w imprezie był rów-
nież Jakub Wawrzoła, który dopie-
ro w finale musiał uznać wyższość 
przeciwnika. Zajął jednak 2. miej-
sce w kat. 47 kg. Na drugim stop-
niu podium rywalizację ukończył 
ponadto Kamil Wolański. Pozosta-
łym – Jakubowi Matwiejczykowi, 
Jakubowi Basiakowi, Bartoszowi 
Kiszka, Kacprowi Sokołowskiemu 
do medalu zabrakło bardzo nie-
wiele.

2 złote, 3 srebrne i 7 brązowych, 
taki dorobek medalowy przywieźli 
zawodnicy i zawodniczki Feniksa 
Pesta Stargard z mistrzostw woje-
wództwa kadetów i juniorów oraz 
turnieju dzieci w Międzyzdrojach. 
W turnieju, który odbył się w mi-
nioną sobotę, najlepiej zaprezento-
wali się Weronika Kiszka i Bartosz 
Bluj, którzy wygrali w swoich ka-
tegoriach wiekowych. Srebrne me-
dale wywalczyli bracia bliźniacy, 
Hubert i Jakub Wiśniewscy, a tak-
że Filip Pawlikowski. Natomiast z 
brązowymi medalami do Stargar-
du wrócili: Oliwia Fudała, Kamila 
Zduniak, Katarzyna Dulęba, Mi-
chał Matwiejczyk, Gracjan Kło-
darski oraz inna bliźniacza para 
Damian i Adrian Andruszkiewicz. 
W klasyfikacji drużynowej Fe-
niks Pesta Stargard zajął 4. miej-
sce. - Widać coraz większe postę-
py u najmłodszych zawodników 
trenujących w naszym klubie, któ-
re przekładają się na wyniki. My-
ślę, że dalsze zaangażowanie w tre-
ningi pozwoli na osiąganie medali 
najwyższej rangi - tak oceniła wy-
stęp podopiecznych w Międzyz-
drojach Katarzyna Mądrowska.

M.B.

Na wspólnej fotografii uczestnicy zawodów w Międzyzdrojach

Nikola Piechocka zwycięża w Rostocku

OGŁOSZeNIe

Szukasz legalnej 
pracy za granicą?  
Spotkaj się z nami!

Zapraszamy na spotkanie 
w Urzędzie Pracy 

w Stargardzie 
Zadzwoń i zapisz się!

Kontakt: 607 066 294

Lekkoatletyka

Paulina i Damian 
wracają na podium
Paulina Kaczyńska i Damian Kabat pełnią rolę amba-
sadorów stargardzkiej lekkoatletyki. Reprezentanci 
WMLKS-u Pomorze sięgają po medale największych im-
prez. Nie inaczej było w minioną niedzielę. Paulina pod-
bijała Dublin, a Damian zdobywał Gdańsk.

Tegoroczny, letni sezon lekko-
atletyczny już się oficjalnie zakoń-
czył. Rozpoczął się jednak cykl im-
prez biegowych i przełajowych, 
w których startuje wielu, znako-
mitych zawodników i zawodni-
czek. Podopieczni trenera Zbi-
gniewa Krzyśka ze stargardzkiego 
WMLKS-u Pomorze, Paulina Ka-
czyńska i Damian Kabat, wielo-
krotni medaliści seniorskich mi-
strzostw Polski, w niedzielę wy-
startowali na trasach w Dublinie i 
Gdańsku. 

Paulina wzięła udział w między-
narodowym crossie pod nazwą 
"Autumn Open International Cross 
Country 2016", który odbył się w 
stolicy Irlandii, Dublinie. W silnie 
obsadzonym biegu na dystansie 6 
km przybiegła na 2. pozycji, pozo-
stawiając w pokonanym polu wie-
le zawodniczek z czołówki euro-
pejskiej. - Po tym starcie widać wy-
raźnie, że u naszej zawodniczki nie 
ma już śladu po przebytej kontuzji, 
która wyeliminowała ją z większo-
ści startów w sezonie letnim. Był to 
pierwszy start przełajowy w tak do-

borowej obsadzie i od razu tak wy-
soka pozycja – mówi trener zawod-
niczki, Zbigniew Krzysiek. Duży 
sukces zanotował również drugi 
reprezentant WMLKS-u, Damian 
Kabat. Startując w półmaratonie w 
Gdańsku pod nazwą "Amber Expo 
Półmaraton Gdańsk 2016" przy-
biegł na metę na 3. miejscu. Kil-
kanaście dni wcześniej startował 
również z powodzeniem w innych 
miejscowościach. W Starogardzie 
Gdańskim zwyciężył XXV edycję 
Biegu Kociewskiego, a w Trzciance 
zajął 2. miejsce w biegu ulicznym 
im. Tadeusza Zielińskiego. 

M.B. 
Paulinie Kaczyńskiej w Irlandii nie 
schodził uśmiech z twarzy.

Damian Kabat prezentuje nagrody i 
czek na 1000 zł


