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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
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Kolizja ciężarówek
s. 7s. 6
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Zmiana organizacji 
ruchu i komunikaty

Działali pod osłoną nocy

Wolne miejsca

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

Wszystkich 
Świętych

Bielkowo, Jęczydół

Będą nadal strzelać

To nie jest 
podwyżka to 
jest grabież

reKlama

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

reKlama

r e K l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

Kontrowersje podczas sesji

Nie dla likwidacji 
POW nr 5

Poszukuje pracownika 
gospodarstwa 

do hodowli bydła 
opasowego

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- stabilną pracę

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny: 

609 341 111

Gospodarstwo 
w Karkowie 
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W dzisiejszej sondzie, w związku ze Świętem Niepodle-
głości, pytamy mieszkańców czym jest dla nich to święto 
i jak je obchodzą.

Jadwiga Hazy
Jest to ważne święto wyzwole-

nia naszego narodu. Tego dnia 
przywołujemy pamięć o tych, 
którzy walczyli o wolność Polski. 
Zwykle obchodzę to święto z ro-
dziną. Idę  do kościoła na Mszę 
św. sprawowaną za ojczyznę. 

Dariusz Bielarczyk
Jest to święto o bardzo donio-

słym znaczeniu dla naszego na-
rodu. Był to czas wyjścia z nie-
woli i odzyskania niepodległo-
ści. Obchodzę ten dzień bar-
dzo uroczyście, jak zresztą każ-
de święto państwowe. Idę dla 
przykładu popatrzyć na uro-
czyste parady organizowane dla 
uczczenia Niepodległości. 

Marta Hasik z synem Da-
riuszem

Jest to nasze narodo-
we święto odzyskania nie-
podległości. Jest ono bar-
dzo ważne. Czcimy przede 
wszystkim pamięć o naszych 
przodkach, którzy walczyli o 
odzyskanie niepodległości. 
Tego dnia wywieszamy flagę.

Barbara Hus 
Jest to bardzo ważne święto. 

Odzyskaliśmy niepodłegłość po 
123 latach niewoli pod zabora-
mi. Jestem patriotką, uwielbiam 
postać Piłsudskiego. 11 listopa-
da pójdę do kolegiaty (katedry), 
ponieważ mamy tam Mszę św. 
za ojczyznę. Zresztą codziennie 
modlę się za ojczyznę na różań-
cu. 

Edmund Szwajkowski
To święto jest bardzo ważne, 

gdyż po 123 latach odzyskali-
śmy niepodległość. Akurat w 
tym roku jadę w rodzinne stro-
ny w Polskę odwiedzić groby 
bliskich, ponieważ nie było do 
tego okazji 1 listopada. Oczywi-
ście będę też oglądał uroczysto-
ści w telewizji.

(ps)

Puls miasta
121

W trakcie remontu jest elewacja 
budynku Sądu Rejonowego. Naj-
pierw pracownicy firmy budowla-
no-konserwatorskiej „Podgórski” 
ze Strachocina zajęli się termo-
modernizacją elewacji znajdują-
cej się po stronie ulicy Warszaw-
skiej. W dalszej części remonto-
wana będzie elewacja sądu przy 
ul. Bogusława IV. Koszt remontu 
ma wynieść około 75 tys. zł. Star-
gardzkie TBS informuje, że prace 
mają zostać zakończone jeszcze w 
tym roku. 

122
Od 1 stycznia 2016 roku Star-

gard nie jest już Szczeciński. Nio-
sło to za sobą wydatki związane ze 
zmianami np. na tablicach infor-
macyjnych. Oczywiście nie wszyst-
kie znaki drogowe trzeba było wy-
mieniać, w okolicznych wsiach 
po prostu zaklejono przedrostek 
Szczeciński i w zupełności to wy-
starczyło. Jest jednak jeszcze mnó-
stwo miejsc, w których Stargard 
wciąż jest Szczeciński. Nie trzeba 
daleko szukać, bo choćby w siedzi-
bie Urzędu Gminy mieszczącego 
się na Rynku Staromiejskim. Znaj-
dująca się tam tablica informacyj-
na znajduje się w bardzo dobrym 
stanie i nikomu nie przeszkadza, 
że wciąż widnieje na niej napis mó-
wiący, że to „tablica informacyjna 
Urzędu Gminy Stargard Szczeciń-
ski”… 

Nasza Sonda 

123
W piątek (28 października) 

spacerujący po parku 3 Maja 
stargardzianie mogli zauwa-
żyć wyrwany śmietnik, z któ-
rego na trawnik wysypały się 
odpady. Trudno powiedzieć 
kto postanowił „posiłować” 
się z głęboko wkopanym ko-
szem i komu chciał tym zaim-
ponować? Co najważniejsze, 
odpowiednie służby szybko 
zadbały o to, aby kosz wrócił 
na swoje miejsce. 

KR
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Na miejsce przybyła grupa antyterrorystyczna. Użyto robota do przenoszenia 
ładunków wybuchowych oraz tzw. beczki pirotechnicznej

Najpierw ewakuowano dzieci i nauczycieli

Bomba w Gimnazjum nr 3  
W Stargardzie na terenie gimnazjum nieznany sprawca umieścił ładunek wybuchowy i telefonicznie poinformował o tym dyrekcję. Powiadomieni 
o zdarzeniu stargardzcy policjanci potwierdzili istniejące zagrożenie i powołali Sztab Kryzysowy. W konsekwencji antyterroryści przejęli materiał 
wybuchowy i zneutralizowali go na pobliskim poligonie. 

Wczoraj (9 listopada 2016 roku) 
o godzinie 11.00 w Stargardzkim 
Gimnazjum Nr 3 przy ulicy Szkol-
nej 2 dyrektor otrzymał telefon od 
nieznanej osoby, która nie tłuma-
cząc swojego zachowania wykrzy-
czała, że na terenie placówki pod-
łożona została bomba, która wy-
buchnie. 

Dyrektor szkoły o zdarzeniu na-
tychmiast powiadomił stargardz-
kich policjantów, którzy na miej-
sce skierowali Zespół Minersko Pi-
rotechniczny. Równolegle Komen-
dant mł. insp. Robert Nowak po-
wołał Sztab Kryzysowy, a na miej-
sce skierowano służby ratunkowe 
takie jak Straż Miejska, Straż Po-

żarna, Pogotowie Ratunkowe, Ga-
zowe i Energetyczne. 

Funkcjonariusze przy użyciu psa 
do wyszukiwania materiałów wy-
buchowych dokonali rozpoznania 
drogi ewakuacyjnej, z ruchu wy-
łączono część ulicy 11 Listopada 
oraz zabezpieczono teren przyległy 
do szkoły, a kolejno dyrektor gim-
nazjum zgodnie z procedurami za-
rządził taką ewakuację we wcze-
śniej sprawdzone przez munduro-
wych miejsce bezpieczne.  

W trakcie szczegółowego spraw-
dzania terenu szkoły stargardzcy 
policjanci z Zespołu Minersko Pi-
rotechnicznego z wykorzystaniem 
psa służbowego w jednym z po-
mieszczeń ujawnili ładunek wybu-
chowy, dlatego na miejsce wezwa-
no specjalistów ze Szczecińskie-
go Pododdziału Antyterrorystycz-
nego, którzy przy pomocy robo-
ta przejęli bombę i w beczce piro-
technicznej wywieźli ją celem neu-

tralizacji na pobliski poligon. 
Szczęśliwie powyższe działania 

były zorganizowanymi przez funk-
cjonariuszy Komendy Powiatowej 
Policji w Stargardzie ćwiczeniami, 
których celem było doskonalenie 
posiadanych umiejętności, wypra-
cowanie form i metod działania, 
zdobycie nowych doświadczeń, 

a także koordynacja wszystkich 
służb ratunkowych w przypadku 
wystąpienia sytuacji kryzysowej.

W celu prawidłowego i rzetel-
nego prowadzenia działań zapla-
nowane ćwiczenia pozostały ta-
jemnicą do samego końca.  

podkom. Łukasz Famulski
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Pochówki 9.11.2016
ZBIGNIEW SOJA, lat 67, zmarł 6.11
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
LEOKADIA GONCZAROWSKA, lat 77, zmarła 5.11
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 10.11.2016
ANNA OPASIŃSKA, lat 83, zmarła 5.11
Wystawienie zwłok o godz. 10.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 12.11.2016
GABRIELA BUDA, lat 47, zmarła 7.11
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 15.11.2016
FELIKS TREBLIŃSKI, lat 88, zmarł 4.11
Wystawienie zwłok o godz. 11.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 16.11.2016
STANISŁAW DUNIEC, lat 80, zmarł 7.11
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu

Odeszli do wieczności...

Kolejne inwestycje 

Nowe latarnie i alejka 
w Parku Zamkowym
11 latarń LED i 170 m ścieżki dla pieszych, rowerzystów i biegaczy – 
to efekty inwestycji w Parku Zamkowym. Teraz bez problemu będzie 
można pokonać ten odcinek niezależnie od pory roku. 

Alejka o szerokości 3 metrów zo-
stała ułożona wzdłuż Iny – od cer-
kwi greckokatolickiej do mostu 
przy ul. Chrobrego. Ścieżka jest po-
dzielona na dwa 1,5 metrowe pasy. 
Na jednym położono kostkę be-
tonową, drugi zbudowano z na-
wierzchni mineralnej sprzyjającej 
bieganiu i spacerowaniu. Inwesty-
cja pochłonęła ok. 105 000 zł. Na 
całej długości alejki stanęło w su-
mie nowych 11 latarń, które oświe-

tlają drogę po zmroku. Nowocze-
sne słupy i oprawy LED kosztowały 
ok. 69 000 zł. 

W niedalekiej przyszłości kolej-
na część Parku Zamkowego zmie-
ni swoje oblicze. Zaplanowano już 
budowę oświetlenia na odcinku od 
cerkwi w kierunku Bramy Młyń-
skiej. Jeśli pogoda będzie sprzyjają-
ca, to inwestycja będzie mogła być 
zrealizowana jeszcze w tym roku. 

red

Teraz po Parku Zamkowym można spacerować z przyjemnością

KOmUNIKaT
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Przy głównym wejściu znajduje sie 
strzałka, kierująca do wejścia przysto-
sowanego dla osób niepełnosprawnych

Przy drugim wejściu jest domofon, 
dzięki któremu osoby niepełnospraw-
ne mogą poprosić o pomoc pracowni-
ka urzędu

Sygnały Czytelników

Urząd niedostępny jest dla niepełnosprawnych?
Do redakcji Dziennika Stargardzkiego zwrócił się mieszkaniec Stargardu, który był świadkiem zdarzenia, w którym kobieta z wózkiem nie mogła 
dostać się do budynku Urzędu Miasta przy ul. Czarnieckiego. Mężczyzna pomógł kobiecie wnieść wózek. Wobec tego zapytaliśmy w urzędzie - Jak 
jest z tą dostępnością budynku dla osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami?

Opisywana sytuacja miała miejsce 
przy budynku Urzędu Miasta przy ul. 
Czarnieckiego. Kobieta z wózkiem 
chciała dostać się do budynku, ale do 
pokonania miała kilka schodów. Po-
mógł jej napotkany mężczyzna, któ-
ry wspólnie z kobietą wniósł wózek 
z dzieckiem po schodach. Mieszka-
niec Stargardu, o którym mowa po-
informował o tym redakcję, prosząc 
o ustalenie informacji, w jakim stop-
niu budynek urzędu jest przystoso-

wany dla osób niepełnosprawnych. 
W związku z tym zapytaliśmy w ma-
gistracie, czy przy wejściu głównym, 
o którym mowa powstanie odpo-
wiedni podjazd dla wózków, a także 
o to czy dochodziło już do podob-
nych sytuacji, jak ta opisana powy-
żej? - Do obu siedzib Urzędu Miej-
skiego – przy ul. Czarnieckiego i w 
Ratuszu na Rynku Staromiejskim – 
mogą dostać się osoby poruszające 
się na wózkach inwalidzkich oraz z 

wózkami dziecięcymi - informuje 
Piotr Styczewski z Biura Prezydenta 
Miasta - Do budynku Ratusza moż-
na dostać się bezpośrednio z pozio-
mu płyty Rynku Staromiejskiego. 
Wydział spraw obywatelskich, w któ-
rym załatwia się m.in. sprawy mel-
dunkowe i dowody osobiste jest zlo-
kalizowany bezpośrednio przy wej-
ściu do obiektu. Urząd Stanu Cywil-
nego również znajduje się na parte-
rze. Dostęp na wyższe piętra Ratusza 
jest możliwy windą. W przypadku 

budynku przy ul. Czarnieckiego do 
dyspozycji również pozostaje win-
da. Wystarczy skorzystać z domo-
fonu, który znajduje się na ścianie 
przy bramie sąsiadującej bezpośred-
nio z budynkiem banku Pekao SA. 
Drzwi posiadają odpowiednie in-
formacje i oznaczenia. Po skorzysta-
niu z domofonu pracownik Urzędu 
Miejskiego będzie służył pomocą w 
dostaniu się platformą na parter bu-
dynku, na którym znajduje się Biu-
ro Obsługi Klienta. Tam można zała-
twić wszystkie sprawy. Oczywiście z 
tej możliwości mogą korzystać rów-
nież osoby z wózkami dziecięcymi. 
Pracownicy Biura Obsługi Klien-
ta służą pomocą zarówno osobom 
mającym problemy z poruszaniem 
się, jak również rodzicom i opieku-
nom dzieci – mówi Piotr Styczewski. 
Udaliśmy się na miejsce aby spraw-
dzić podane informacje. Opisywana 
winda oraz łatwy do niej dostęp jest 
możliwy, ale faktem jest, że kobieta, 
o której pisaliśmy wcześniej, miała 
prawo przeoczyć oznaczenia. Kilka 
metrów od głównego wejścia znaj-

duje się drugie wejście, gdzie widnie-
je oznaczenie mówiące nam o przy-
stosowaniu wejścia dla osób niepeł-
nosprawnych. Przy oznaczeniu jest 
strzałka wskazująca domofon, jakim 
można zadzwonić po pracownika 
urzędu, który pomoże odstać się do 
wnętrza budynku.

KR

OGŁOSZeNIe
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Uwaga na oszusta 

Zamarkował Urząd  
i wezwał do zapłaty…
Próbowali mnie naciągnać opublikujcie to dla ostrzeżenia – 
tak pisze jeden z naszych Czytelnikow nadsyłając  w załącze-
niu  stylizowane na urzędowe pismo wraz z   wezwaniem do 
zapłaty, które otrzymał w ostatnich dniach.

Chciałbym przestrzec przedsiębiorców przed tego typu pismem- pisze 
nasz Czytelnik-  sam otrzymałem w przeciągu dwóch tyg. 4 identyczne 
pisma, gdzie żądają wpłaty za nie wadomo za co- to raz, a dwa: nie ma 
czegoś takiego, jak CEIDGiF... Na skanie   zamieszczonym obok prezen-
tujemy to pismo w całości.       

Nie ma czegoś takiego jak CEID-
GiF..- pisze Czytelnik i oczywiście 
ma w zasadzie rację - nie ma ta-
kiej urzędowej ewidencji.  Urzę-
dowym rejestrem jest natomiast  
CEIDG czyli Centralna Ewiden-
cja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej będąca  rejestrem  
przedsiębiorców prowadzących  
działalność gospodarczą wykony-
waną osobiście. Ewidencja ta pro-
wadzona jest przez Ministra Roz-
woju, a wpisy do niej dokonuje się 
za pośrednictwem organów reje-
stracyjnych działalności gospo-
darczej w  Gminach. Co najistot-
niejsze, wpisy do tej urzedowej 
ewidencji są obowiazkowe i nie 
wymagają żadnych opłat! Trze-
ba przyznać, że naciągacz, który 
wysyła pisma o treści jak poda-
liśmy nieźle wymyślił sobie spo-
sób na łatwy zarobek. Zrobił to na 

tyle sprytnie,  że trudno tutaj do-
patrzeć się ewidentnego przestęp-
stwa. Nie jest bowiem zabronione, 
aby stworzyć sobie jakąś prywat-
ną ewidencję i nazwać ją w spo-
sób zbliżony, ale jednak nie iden-
tyczny jak rejestr urzędowy (CE-
IDGiF a CEIDG) Również z tre-
ści rozsyłanego  pisma wyni-
ka, że wezwanie do zapłaty, do-
tyczy należnosci, której uiszcze-
nie  jest... dobrowolne! Świadczy 
o tym określenie  z pisma: fakul-
tatywna opłata rejestracyjna. Isto-
ta oszustwa polega tutaj na tym, 
że pismo do złudzenia przypomi-
na urzędową korespondencję i su-
geruje, że wpis jest obowiązkowy.  
Zgodnie z prośba naszego Czytel-
nika ostrzegamy – Czytajcie Pań-
stwo dokladnie takie niespodziewa-
ne podejrzane pisma i wezwania.  

red.

Iluzja zamiast intuicji prawdy

Wytrwałe poszukiwanie praw-
dy od zarania dziejów ludzkości 
jest jedynym istotnym czynni-
kiem postępu rozwoju, jest szla-
chetnym wysiłkiem, okupionym 
często wielkim trudem, które-
go wytworem są sztuka, wielkie 
kultury i cywilizacje, a tym sa-
mym także prawdziwie ludzki 
świat. Ten ludzki świat nie jest i 
nie będzie nigdy rajem, stanowi 
jednak środowisko przyjazne dla 
człowieka jego osobowościowych 
oczekiwań i potrzeb dzisiaj moż-
na użyć określenia, że stanowi 
środowisko wszechstronnie er-
gonomiczne. To także ten świat, 
w którym ludzie pragnący praw-
dy oraz dobra i zdolni do odbio-
ru piękna codziennie odkrywa-
ją fenomen dzieła stworzenia na-
wet, jeśli wewnętrzna harmonia 
tego dzieła zakłócona bywa- cią-
gle przez nas niepojętą- tajem-
nicą cierpienia.  Na przeciwnym 
etycznie biegunie ludzkiej aktyw-
ności skutkującym cywilizacyj-
nymi katastrofami i niejako przy 
okazji też mega-zbrodniami w 
różnej formie pozostaje podąża-
nie za nacechowanym pychą ży-
wota egoistycznym imperatywem 
znaczenie, władzy, bogactwa, 
wszelkiego posiadania traktowa-
nych, jako cel zasadniczy i jedy-
ny. Takie dążenie, które do pew-
nego poziomu intensywności za-
angażowania może wydawać się 
nawet niewinne, czy uzasadnione 
prawem każdego do dbałości o 
swoje sprawy bardzo łatwo może 
przekroczyć granicę, za którą czai 
się zdradziecka destrukcja. Dlate-
go konieczność czuwania, ciągłe-
go przykładania etycznej miary 
do tego, co robimy, a zwłaszcza, 
po co to czy tamto robimy.  To 
czuwanie przybiera różne formy 
w różnych okresach naszego ży-
cia a także odmiennie to bywa w 
zależności od pewnych nazwijmy 
to trendów czy zwyczajów obo-
wiązujących w naszym otoczeniu, 
tym najbliższym rodzinnym i tym 
dalszym społecznym. W czasach 
mojej młodości były to chociażby 

długie rozmowy „o życiu” inspi-
rowane literaturą, filmem, sztuką 
szeroko rozumianą. Niestety to, 
co można wokół zaobserwować 
teraz w epoce postępu i otwar-
cia wszelkiego nie wróży nic do-
brego w poruszanym aspekcie 
rzeczywistości. Społeczne mora-
le nie tylko miernie wygląda, ale 
każdego dnia jest jakby gorzej. Po 
pierwsze nikogo nie obchodzi już 
prawda. Nawet różne elity inte-
lektualne zobowiązane zawodo-
wo do dochodzenia prawdy już 
jej nie poszukują.Prawda nie tyl-
ko, bowiem wymaga rzetelności i 
odwagi (były czasy, że wymaga-
ła prawie heroizmu), ale zwłasz-
cza przestała się opłacać. Opłaca-
ją się za to różne formy serwili-
zmu w tym reklamowanie i pro-
pagowanie twierdzeń, tez, po-
mysłów tych, co mogą za to za-
płacić. Nie ma przy tym znacze-
nia wartość obiektywna tych tre-
ści. Nie ma też znaczenia dla tej 
wartości czy płacenie odbywa się 
z pieniędzy tzw. prywatnych czy 
publicznych. Społecznej funkcji 
i przeznaczenia tych drugich też 
już zresztą nikt w istocie nie bro-
ni - wszystkie instytucje do tego 
powołane to dzisiaj wielka roz-
budowana, ale tylko fasada (sym-
bolem szczególnego wyrafinowa-
nia jest tu kosztowna biurokracja 
UE). Tak np. dla przykładu ilu-
strującego fasadowość instytu-
cji sprawiedliwości podajmy tzw. 
odkrywanie afer, których głów-
nym wątkiem jest defraudacja 
publicznego grosza. Motywem 
„odkrycia” nie jest bynajmniej 
podyktowane dbałość o ten pu-
bliczny grosz, czyli kwalifikacja 
etyczna, ale czynnikiem odkryw-
czym jest kwalifikacja personalna 
- czyli czy w sprawie można zna-
leźć bądź dopisać jakiś udział po-
litycznego czy ideowego przeciw-
nika. Oczywiście, aby rozgrywka 
mogła być skuteczna potrzebny 
jest przekaz, najlepiej ten telewi-
zyjny docierający do mas, ponad-
to oparty na obrazku, zmysłowy, 
czyli już z zasady eliminujący w 
przeważającej skali myślenie i re-
fleksje.  Podobnie jest z Interne-
tem, gdzie dochodzi jeszcze ano-
nimowość, a ta jest już z natury 
niewiarygodna. Nieco trudniej, a 
więc mniej skutecznie jest szerzyć 
fikcje za pomocą radia i gazet, ale 
kogo nie stać na drogi przekaz 
TV ten i tymi sposobami wciska-
nia ludziom kitu też nie pogardzi. 
Zamiast więc publicznego twór-
czego dyskursu o poznanie praw-
dy mamy dzisiaj wszechobecną 
zajadłą szczekówkę o forsowanie 

tzw. swojej prawdy, (czyli za Ti-
schnerem g..o prawdy). W takiej 
szczekówce chodzi także o zu-
pełne zniszczenie oponenta czy 
chociażby tego wątpiącego. Wy-
raża się to w swoistym słownic-
twie używanym przez kibicują-
cych poszczególnym stronom 
np. patrzcie jak nasz zaorał tego 
tam albo zmaltretował czy też np. 
uwaga: X (nasz) masakruje Y (nie 
naszego). Znane z tego stylu już 
wcześniejsze słowo podeptał zu-
pełnie wyszło z obiegu – zapew-
ne nie oddawało to słowo w pełni 
konieczności fizycznej sadystycz-
nej eliminacji oponentów.  

Najbardziej jednak w tym 
wszystkim politowanie budzi nie 
ten, co produkuje te intelektualne 
pomyje, czyli ten, kto prowadzi 
tę szczekówkę (jemu wszak jakiś 
Pan za to zapłaci), ale Ci wszyscy, 
co to oglądają, tego słuchają i o 
zgrozo temu wierzą. Im bowiem 
nie tylko, że nikt za obecność nie 
zapłaci, ale sami odniosą z tego 
tylko straty: stratę czasu, stra-
tę pieniędzy, stratę wreszcie naj-
boleśniejszą, stratę szansy na po-
znanie prawdy i doświadczenie 
własnego prawdziwego życia. A 
to właśnie prawda powoduje, że 
chce się żyć nawet jak nie ma, za 
co.  A kłamstwo przynieść może 
tylko zgryzotę i bidę i to wielką 
bidę - bidę życia, bez jakości. I na 
koniec w tym temacie znana psy-
cholog prof. Joanna Moczydłow-
ska: Przeżywamy kryzys warto-
ści – zaznacza, prof. – Kiedyś od-
dzielało się „być” od „mieć”, ja-
kość życia od jego poziomu. 20 
lat rozpasania konsumpcjoni-
zmu sprawiło, że dzisiaj zrówna-
liśmy te pojęcia. Nie tylko „być” 
utożsamia się z „mieć”, ale „być” 
oznacza być widzianym. Stąd 
tak gwałtowny wzrost popular-
ności wszelkich talent show… 
stąd powiedzenie, że jak cię nie 
ma na Facebooku, to nie istnie-
jesz. Stąd miarą wartości czło-
wieka stały się internetowe laj-
ki, a wzorem sukcesu życiowego 
kariera celebryty – wylicza psy-
cholog. Czy zatem powiedze-
nie - psy szczekają, a karawana 
jedzie dalej - nie nabiera w tej 
sytuacji kolejnego, tym razem 
przerażającego znaczenia, po-
nieważ oznaczającego zupełnie 
nieludzki świat z tyranią fałszy-
wych konieczności, gdzie psy to 
nasze zapomniane osobowości, 
a karawana to nasze życie, nad 
którym straciliśmy kontrolę, i 
które się nam wymknęło do Fa-
cebooka Zuckerberga.

Marek Słomski

Nasz felieton
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WYCIĄG z OGŁOSZENIA 
BURMISTRZA 

IŃSKA O PRZETARGU
z dnia 10.11.2016 roku

Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż na własność udziału w wysokości 1/2 części w prawie 
własności działki zabudowanej oraz znajdujących się na tej działce 
budynków.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 roku o godzinie 1100  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów 
Warszawy 38.

Przetarg dotyczy działki numer geodezyjny 27, w 
miejscowości Studnica 23,

obręb Studnica gmina Ińsko, pow. 2.471 m2, księga 
wieczystej nr SZ1T/00029766/9,

zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budyn-
kami: stodoły, obory, gospodarczym.

Cena wywoławcza – 50.000,00 zł.
 Wadium wynosi 5.000,00 zł.

Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek 
VAT według stawki obowiązującej 

na dzień sprzedaży.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w 

Urzędzie pokój numer 4, tel. 915621018.
Pełną treść ogłoszenia o przetargu wywieszono na tablicach infor-

macyjnych Urzędu, zamieszczono 
na stronie internetowej Urzędu – www.insko.pl oraz w Biuletynie In-

formacji Publicznej – www.bip.insko.pl w dniu 10 listopada  2016 roku.

Nowe trasy rowerowe coraz bliżej
Co łączy parki krajobrazowe, lasy, jeziora, pomniki przyrody, morze, latarnie morskie i pola biwakowe? Już niedługo wszystkie te miejsca będzie 
można odwiedzić podróżując rowerem, ponieważ rozpoczęły się procedury dotyczące budowy 62 km dróg rowerowych w ramach Sieci Tras Rowe-
rowych Pomorza Zachodniego, również w powiecie stargardzkim. 

- Wchodzimy w kolejny etap tego 
wielkiego projektu. W najbliższych 
latach na Pomorzu Zachodnim po-
wstanie spójna sieć 100 km tras ro-
werowych na wzór szlaków zachod-
nioeuropejskich. Współpraca z kil-
kudziesięcioma gminami sprawia, 
że nowe inwestycje połączą już ist-
niejącą infrastrukturę tak, aby moż-
na było bezpiecznie i komfortowo 
przejechać przez atrakcyjne tere-
ny regionu- mówi Marszałek Wo-
jewództwa Zachodniopomorskie-
go Olgierd Geblewicz. - To dla nas 
mocno rowerowa jesień, ponieważ 
blisko 100 km dróg rowerowych 
czeka na opracowanie dokumen-
tacji projektowej. Wśród nich jest 
wiele atrakcyjnych odcinków. Nasze 
prace nabierają tempa, bo zaintere-
sowanie trasami jest bardzo duże. 
Trasy rowerowe to nie tylko kwestia 
umożliwienia miłośnikom dwóch 
kółek realizacji swej pasji, ale przede 
wszystkim rozwój infrastruktury 
turystycznej i ożywienie gospodar-
cze terenów, przez które będą prze-
biegać- dodaje Marszałek.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie ogło-
sił przetargi na wykonanie doku-
mentacji projektowej dla 9 zatwier-
dzonych przez Zarząd Wojewódz-
twa odcinków tras, które powstaną 
w ramach Sieci Tras Rowerowych 
Pomorza Zachodniego. W ramach 
Trasy Pojezierzy Zachodnich wybu-
dowana zostanie infrastruktura na 
odcinku Mosina-Ińsko, Ińsko-Stor-

kowo oraz Storkowo-Ginawa.
Ścieżka rowerowa na trasie Mo-

sina-Ińsko ma powstać do 31 lip-
ca 2017 roku. Projektowana dro-
ga rowerowa znajduje się w powie-
cie stargardzkim w Gminie Ińsko i 
Dobrzany i biegnie po byłym szla-
ku kolei wąskotorowej przez miej-
scowości Kozy, Biała i Linówko. Ten 
odcinek będzie miał ponad 15 km 
długości o nawierzchni bitumicz-
nej. W miejscowości Kozy na na-
sypie kolejowym w kierunku Ińska 
przewiduje się zaprojektowanie licz-
nika rowerzystów. Pierwszy etap tej 
wyczekiwanej od lat przez miesz-
kańców powiatu stargardzkiego in-
westycji prowadzi przez Iński Park 
Krajobrazowy w samo serce Poje-
zierza Ińskiego, gdzie skosztować 
można jednego ze smaków Pomo-
rza Zachodniego- Sielawy. Ińsko 
znane jest także jako miejscowość 
wypoczynkowa posiadająca bazę 
turystyczną i zagospodarowaną pla-
żę nad czystym jeziorem. Latem 
warto zajechać tu, gdy odbywa się 
Ińskie Lato Filmowe- jedna z naj-
starszych cyklicznych imprez filmo-
wych w Polsce. 

Do 30 czerwca 2017 roku ma po-
wstać trasa rowerowa na odcin-
ku Ińsko-Storkowo. Projektowana 
ścieżka rowerowa zostanie przepro-
wadzona wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 151 na odcinku Ińsko-Stor-
kowo i drogi powiatowej w Storko-
wie. Początek nowej ścieżki znaj-
dzie się przy wjeździe do Ośrodka 

Wypoczynkowego w dzielnicy Iń-
ska- Rybionku. Droga wojewódz-
ka na odcinku szlakowym pomię-
dzy Ińskiem a Storkowem została 
w ostatnim czasie przebudowana 
wraz z budową obwodnicy Storko-
wa, dzięki temu istnieje tu możli-
wość budowy ścieżki bez ingerencji 
w tereny sąsiadujące z drogą. Ob-
szar niezabudowany to w większo-
ści tereny uprawne. Koniec nowej 
ścieżki zaplanowano za Storkowem, 
na skrzyżowaniu z drogą powiatową 
do miejscowości Studnica. Cały ten 
teren znajduje się na obszarze Na-
tura 2000 oraz na terenie Ińskiego 
Parku Krajobrazowego i jego otu-
liny. Nowa ścieżka będzie miała 
głównie nawierzchnię bitumiczną. 
Długość projektowanego odcinka 
wynosi ok. 2,7 km.

 Kolejny odcinek Tra-
sy Pojezierzy Zachodnich ma zo-
stać ukończony do 30 czerwca 
2017 roku. Projektowana droga ro-
werowa na trasie Storkowo-Gina-
wa znajdzie się na granicy dwóch 
gmin: Ińsko w powiecie stargardz-
kim oraz Węgorzyno w powiecie 
łobeski i przebiegać będzie wzdłuż 
drogi powiatowej Storkowo-Brzeź-
niak. Długość projektowanej drogi 
będzie wynosiła 5,8 km. Odcinek 
będzie zaczynał się na wylocie ze 
Storkowa na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową do miejscowości Stud-
nica, koniec zaś na skrzyżowaniu z 
drogą krajową nr 20 Drawsko-Wę-
gorzyno. Konstrukcja nawierzchni 

rowerowej wykonana zostanie jako 
bitumiczna, szerokość ścieżki bę-
dzie wynosiła 2-2,5 m.

Ścieżki rowerowe będą przebie-
gały przez cały region i nazywa-
ne są rowerowymi wrotami do Po-
morza Zachodniego i ostatnią pro-

stą w kierunku zachodniej Europy. 
Z pewnością ucieszą miłośników 
dwóch kółek chcących poznać uro-
ki naszego województwa oraz za-
chęcą nowe osoby do podziwia-
nia krajobrazów z perspektywy 
roweru.

Michał Padiasek  

Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chociwla informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ulicy Armii Krajo-
wej 52  podany jest do wiadomości  wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do  wydzierżawienia. Wykaz nierucho-
mości dotyczy działki nr 343/2 położonej przy ul. Dwor-
cowej w obrębie nr 2 miasta Chociwel.

Wykaz podaje się do wiadomości od dnia 15.11.2016 r. 
do dnia 06.12.2016 r.

BURMISTRZ  CHOCIWLA
Stanisław  Szymczak

OGŁOSZeNIe
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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 przy Kościele św. Jana
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:
Wtorek
- 9.00 - 10.00
Środa i Czwartek 
16.00 - 17.00
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

Parafia pw. św. Krzyża 
ul. Lotników- Kluczewo

Niedziela: 8.00, 11.30, 16.00
Dni powszednie:18.00

Biuro parafialne czynne:
Poniedziałek
- 16.00 - 17.00
sobota 
10.00 - 12.00
tel. 91 576-03-14 
biuro@chrystuskrol.info

Gdy niektórzy mówi-
li o świątyni, że jest przy-
ozdobiona pięknymi ka-
mieniami i darami, po-
wiedział: Przyjdzie czas, 
kiedy z tego, na co pa-
trzycie, nie zostanie ka-
mień na kamieniu, który 
by nie był zwalony. Za-
pytali Go: Nauczycielu, 
kiedy to nastąpi? I jaki 
będzie znak, gdy się to 
dziać zacznie? Jezus od-
powiedział: Strzeżcie się, 
żeby was nie zwiedziono. 

Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mó-
wić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I 
nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. 
To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wte-
dy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i 
królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a 
miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wiel-
kie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na 
was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog 
i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą 
do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do 
składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmy-
ślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i 
mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie 
się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą na-
wet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was 
o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie 
w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. 

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. (Łk 21,5-19)
Zachwyt ludzi nad świątynią został bardzo szybko znisz-

czony przez Jezusa. Zapowiada rzeczy przyszłe. Zapowiada 
zniszczenie świątyni. W Starym Testamencie mamy wiele 
przykładów kiedy to prorocy zapowiadali zniszczenie świą-
tyni. Upadek świątyni jest przede wszystkim obrazem upad-
ku moralnego. Zapowiedź zburzenia świątyni jest przestro-
gą dla wszystkich, którzy troszczą się jedynie o powodze-
nie materialne w życiu i kompletnie nie dostrzegają, jak w 
gruzy popada ich wnętrze. Patrząc na tę symbolikę świąty-
ni, o której mówi nam Jezus, dostrzegamy jak te słowa są 
aktualne w naszych czasach. To, co zapowiada dziś Jezus, 
koniec świata, realizuje się na naszych oczach. Jeśli uważ-
nie śledzimy wiadomości to słyszymy o kataklizmach: trą-
by powietrzne, tsunami, trzęsienia ziemi. Podawane są in-
formacje o konfliktach zbrojnych: Ukraina, Bliski Wschód. 
Mowa jest również w mediach o nieustających prześlado-
waniach chrześcijan, o ekspansji Islamu na Europę. Wiado-
mości przekazują nam o głodzie i zarazach, które dotykają 
ludzkość. To wszystko co widzimy zapowiada Jezus w dzi-
siejszym fragmencie Ewangelii. To co mówi Jezus dzieje się 
tu i teraz. Czy to jest koniec świata? Wiele sekt powiedziało-
by, że tak. Dzięki temu mogliby zwerbować w swoje szeregi 
nowych członków podatnych na lęk. Jezus nie chce byśmy 
się obawiali. Zapewnia nas, że nie spadnie włos z naszej gło-
wy. Cokolwiek na mnie spada, czegokolwiek doświadczam, 
ma mnie nie złamać. Mam być wytrwały. Tym sposobem, 
jak zapowiada Jezus, ocalę swoje życie. Pokusa jaka może się 
u nas pojawić to żeby nic nie robić! I tak przecież nastanie 
koniec świata. Bóg chce dziś każdemu z nas przekazać bar-
dzo ważny komunikat, który brzmi. Rób coś bardzo ważne-
go: ufaj Mi i we mnie pokładaj swoją nadzieję. 

ks Krystian Dylewski

Nagroda  
dla ks. Mariusza 
Sokołowskiego 
Jury XXXI Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu 
Filmów i Multimediów "NIEPOKALANÓW 2016" przy-
znało ks. Mariuszowi Sokołowskiemu SChr II NAGRO-
DĘ w kategorii Program Radiowy (Słuchowiska i cykle 
audycji) za "Żołnierze Chrystusa. Walka o polską duszę" 
oraz projekt "SIOSTRY". 

ks. Mariusz Sokołowski 
SChr - z zawodu jest maryna-
rzem, z powołania kapłanem - 
chrystusowcem , ale z zamiło-
wania radiowcem. Kocha pra-
cę z młodzieżą i pracę z mi-
krofonem. Na co dzień współ-
pracuje z Radiem Emaus (Po-
znań), Radiem Jasna Góra 
(Częstochowa) oraz Radiem 
Szczecin. Ksiądz Mariusz na 
co dzień posługuje w Star-
gardzkiej parafii świętego Jó-
zefa   Gratulujemy 
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Aktywizacja zawodowa dla bezrobotnych
Głównym zadaniem urzędów pracy jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób, które z różnych przyczyn wypadły z rynku pracy. 
Biura pracy realizują to zadanie wykorzystując do tego dostępne formy aktywizacji zawodowej”. Co w praktyce oznacza ten termin? Z 
jakich usług urzędów pracy może skorzystać bezrobotny, aby ponownie był gotowy do podjęcia pracy? Na jakie wsparcie może liczyć? 

Powiatowe urzędy pracy nie-
zwłocznie po rejestracji bezrobot-
nego mają obowiązek ustalić dla 
niego profil pomocy, oznaczający 
właściwy ze względu na potrzeby 
bezrobotnego zakres form pomocy 
określonych w ustawie. Nie dziwmy 
się więc, jak po przyjściu do biura 
pracy w celu zarejestrowania się na 
tzw. listę bezrobotnych, doradca za-
wodowy będzie nam zadawał wiele 
pytań. W ten sposób bowiem urzę-
dy pracy analizują sytuację konkret-
nej osoby, oceniając przy tym jakie 
ma szanse na znalezienie pracy ktrej 
szuka. W tym kontekście chodzi nie 
tylko o posiadane przez bezrobot-
nego wykształcenie, kwalifikacje, 
umiejętności nabyte, lecz także stan 
zdrowia. Urzędy pracy oferują bo-
wiem wsparcie nie tylko dla osób 
znajdujących się w dobrej kondycji 
zdrowotnej, ale także tych boryka-
jących się zarówno z czasowym jak i 
trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. 

Wszystkie zebrane w trakcie wy-
wiadu informacje na temat na-
szej sytuacji zawodowej pozwo-
lą urzędowi pracy na przygotowa-
nie dla nas Indywidualnego Planu 
Działania – to nic innego jak har-
monogram działań, jakie podej-
mie wspólnie z nami urząd pracy, 
abyśmy jak najszybciej mogli zna-
leźć zatrudnienie. W zależności 
od przygotowanego dla nas planu, 
urząd pracy zaproponuje nam sze-
reg usług, z których będziemy mo-
gli skorzystać, by powrócić do za-
wodowej aktywności. 

Jedną z podstawowych i chyba 
najbardziej popularnych form ak-
tywizacji zawodowej, jest staż (ina-
czej przyznanie Bonu Stażowego). 
Oferta ta skierowana jest głównie 
do osób, które nie przekroczyły 30 
roku życia, ale pojawiały się także 
staże dla osób starszych, finanso-
wane także z Funduszu Pracy. Przy-
znanie takiego Bonu Stażowego 
gwarantuje skierowanie do odby-
cia maksymalnie półrocznego stażu 
u wybranego pracodawcy. Musi to 
być jednak taki pracodawca, który 
zobowiąże się, że po upływie 6 mie-
sięcy zatrudni bezrobotnego, już na 
umowę o pracę. Warto bowiem tu 
wyjaśnić, że osoba odbywająca staż 
jest nadal w świetle przepisów oso-
bą bezrobotną, a jedynie oddele-
gowaną przez urząd pracy do kon-
kretnego miejsca w celu świadcze-
nia pracy.

Długo nie mogłam znaleźć pracy 
– mówi Agnieszka z Nowogardu - 
w końcu znajomy mi powiedział, że 
szukają pracownika w firmie han-
dlowej w Nowogardzie. Nie mia-
łam w tym doświadczenia, ale by-
łam po technikum handlowym, więc 
mówię – spróbuję. Poszłam na roz-
mowę kwalifikacyjną. Okazało się, 
że pracodawca chce ze mną współ-
pracować, ale najchętniej przyjąłby 
pracownika na staż z urzędu pracy. 
Wróciłam do swojego urzędu pracy i 

zapytałam doradcy, czy ja mogę na 
taki staż iść. Okazało się, że kwali-
fikuję się do skorzystania z tej for-
my wsparcia zatrudnienia. Zdziwi-
ło mnie, że nie wiązało się to z dużą 
biurokracją. Już po kilku dniach za-
częłam pracę. Po zakończeniu stażu 
pracodawca mnie zatrudnił na umo-
wę o pracę. Od tego czasu minęło już 
dwa lata, a ja dalej pracuje u tego 
samego przedsiębiorcy. Dziś mam 
umowę na czas nieokreślony- koń-
czy Agnieszka. 

Osoba bezrobotna do 30 roku 
życia może też skorzystać z innej 
formy podjęcia zatrudnienia, któ-
ra również będzie wiązała się ze 
wsparciem dla pracodawcy zainte-
resowanego zatrudnieniem takiej 
osoby. Może ona otrzymać Bon Za-
trudnieniowy, który stanowi gwa-
rancję zrefundowania pracodaw-
cy części kosztów wynagrodzenia i 
składek na ubezpieczenia społecz-
ne w związku z zatrudnieniem bez-
robotnego posiadacza bonu przez 
okres 12 miesięcy. Taki bon jest 
przyznany zarejestrowanej osobie 
bezrobotnej w wieku do 30 roku ży-
cia, która znajdzie pracodawcę za-
interesowanego zatrudnieniem jej 
na okres 18 miesięcy. Oznacza to, 
że taki pracodawca musi więc za-
deklarować, gotowość ponoszenia 
pełnych kosztów zatrudnienia (bez 
refundacji z urzędu pracy) po wy-
czepraniu bonu, a więc przez okres 
6 miesięcy. 

Może też tak się zdarzyć, że bez-
robotny znajdzie sam pracodawcę, 
ale ten będzie od niego wymagał 
nabycia dodatkowych umiejętno-
ści przez podjęciem pracy. Jak wia-
domo szkolenia kosztują, ale trud-
no też oczekiwać, że osoba niema-
jąca pracy będzie miała środki, by 
się dokształcać. Tu także z pomo-
cą wyjdzie urząd pracy, który może 
takiej osobie przyznać bon szkole-
niowy, który gwarantuje jej skiero-
wanie na wybrane szkolenie wraz z 
opłaceniem kosztów ponoszonych 
w związku z podjęciem szkolenia. 
W ramach bonu szkoleniowego fi-
nansowane są koszty: jednego lub 
kilku szkoleń; badań lekarskich lub 

psychologicznych niezbędnych do 
podjęcia szkolenia i/lub pracy po 
szkoleniu; przejazdu na szkolenia 
(ryczałt maksymalnie do 200 zł.); 
Zakwaterowania, jeśli zajęcia odby-
wają się poza miejscem zamieszka-
nia (ryczałt maksymalnie do 1500 
zł.). Jeśli szkolenie, które chce pod-
jąć bezrobotny przekracza te limity 
musi on niestety pokryć sam różni-
cę. Nie mniej jest i tak duża pomoc. 

A co jeśli znajdziemy pracę, ale 
poza miejscem naszego dotych-

czasowego zamieszkania? Tu także 
możemy liczyć na wsparcie z urzę-
du pracy, tym razem w postaci bonu 
zasiedleniowego. Bon na zasiedlenie 
jest przyznawany na wniosek bezro-
botnego, o ile spełnione są łącznie 
następujące warunki: praca pozwa-
lana uzyskanie wynagrodzenia za 
pracę lub przychodu w wysokości 
co najmniej minimalnego wyna-
grodzenia za pracę brutto miesięcz-
nie oraz odprowadzane są składki 
na ubezpieczenia społeczne; odle-
głość od miejsca dotychczasowe-
go zamieszkania do miejscowości, 
w której bezrobotny zamieszka w 
związku z podjęciem pracy wyno-
si co najmniej 80 km lub czas prze-
jazdu do miejsca pracy i z powro-
tem przekracza łącznie co najmniej 
3 godziny dziennie; posiadacz bonu 
powinien pozostawać w zatrudnie-
niu, wykonywać inną pracę zarob-
kową lub prowadzić działalność go-
spodarczą przez co najmniej 6 mie-
sięcy w okresie 8 miesięcy; może to 
być praca u kilku pracodawców.

- Ukończyłem logistykę na Uni-
wersytecie Szczecińskim– mówi 
Arek - na terenie swojej gminy nie 
mogłem znaleźć pracy. Zresztą za-
wsze marzyłem o tym, aby zacząć 
zawodową karierę w Szczecinie. Do-
wiedziałem się mojego doradcy za-
wodowego, że jeśli znajdę pracodaw-
cę w Szczecinie, to będą mógł złożyć 
wniosek o przyznanie bonu zasiedle-
niowego w kwocie 5 tys. zł. Tak się 
złożyło, że otrzymałem zaproszenie 
na rozmowę kwalifikacyjną do jed-
nej z firm zajmujących się logistyką, 
która działa w Szczecinie. Wcześniej 
wysłałem tak swoje CV. Rozmowa 

przebiegła pomyślnie i kilka dni póź-
niej zaproponowano mi prace. Ma-
jąc w pamięci rozmowę z dorad-
cą zawodowym złożyłem wniosek o 
przyznanie bonu zasiedleniowego. 
Przyznam szczerze, że było z tym 
trochę formalności, a do tego musia-
łem znaleźć żyranta o odpowiednich 
zarobkach, ale ostatnie bon został mi 
przyznany. Jak to mówią dla chcące-
go nic trudnego. Dzięki temu mogę 
wynająć mieszkanie w Szczecinie i 
nie martwię się, że za nim dostaną 
pierwszą wypłatę, nie będę miał na 
opłaty – kończy Arek. 

Bony, to oczywiście nie wszyst-
kie formy aktywizacji zatrudnienia 
z jakich może skorzystać osoba bez-
robotna zarejestrowana w urzędzie 
pracy. Tym bardziej, że są one ad-
resowane do osób do 30 roku życia. 
A co z pozostałymi grupami wie-
kowymi? U ofercie urzędów pracy 
znajdują się oczywiście usługi ofe-
rowane wszystkich zarejestrowa-
nym bezrobotnym, bez względu na 
wiek. Wśród nich są:

- Prace interwencyjne, czyli za-
trudnienie bezrobotnego przez pra-
codawcę, który otrzyma z urzędu 
pracy częściowe dofinansowanie 
wynagrodzenia. O takie wsparcie 
może ubiegać się sam pracodawca. 
Tu warto dodać, że bezrobotni po-
wyżej 50 roku życia mogą korzystać 
z prac interwencyjnych w wydłużo-
nym okresie. 

- Refundację kosztów wyposa-
żenia lub doposażenia stanowi-
ska miejsca pracy, dofinansowa-
nie działalności gospodarczej. To 
pomoc finansowa udzielana przez 
powiatowy urząd pracy w związ-
ku z utworzeniem lub doposaże-
niem stanowiska pracy i zatrudnie-
niem na tym stanowisku skierowa-
nej osoby bezrobotnej przez okres 
24 miesięcy. O takie wsparcie może 
ubiegać się firma prywatna, w tym 
szkoły lub przedszkola niepublicz-
ne oraz rolnicy posiadający gospo-
darstwa rolne. 

- Prace społecznie użyteczne- 
race społecznie użyteczne to for-
ma wsparcia skierowana do osób 
bezrobotnych bez prawa do zasił-
ku jednocześnie korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej albo 
uczestniczących w kontrakcie so-
cjalnym, indywidualnym progra-
mie usamodzielnienia, lokalnym 
programie pomocy społecznej lub 
w indywidualnym programie za-
trudnienia socjalnego. Prace te od-
bywają się bez nawiązania stosunku 
pracy ani umowy o pracę. Organi-
zowane są one przez gminę w jed-
nostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej, organizacjach lub insty-
tucjach statutowo zajmujących się 
pomocą charytatywną lub działal-
nością na rzecz społeczności lokal-

nej. Prace te mogą być wykonywa-
ne w wymiarze do 10 godzin tygo-
dniowo.

- Roboty publiczne, czyli dzia-
łanie nieco podobne do prac inter-
wencyjnych, tyle, że tu pracodaw-
cą jest instytucja publiczna, któ-
ra otrzymuje częściową refundację 
kosztów zatrudnienia. 

- Dofinansowanie wynagrodze-
nia za zatrudnienie osoby bezro-
botnej 50 + (powyżej 50 roku ży-
cia). To działanie będące odpowie-
dzią na wzrastającą liczbę osób bez-
robotnych w tym okolicach tego 
wieku.  Dofinansowanie wynagro-
dzenia bezrobotnego w wieku 50 lat 
i więcej skierowanego przez urząd 
pracy przysługuje przez okres: 12 
miesięcy w przypadku bezrobot-
nych w wieku 50 lat - 60 lat, 24 mie-
sięcy w przypadku bezrobotnych, 
którzy ukończyli 60 lat. Wysokość 
dofinansowania wynosi maksymal-
nie  do 50% minimalnego wyna-
grodzenia za pracę miesięcznie.

Powyższe formy aktywizacji pra-
cy realizowane przez urzędy pra-
cy są współfinansowane są także w 
różnym stopniu z Funduszy Euro-
pejskich. 

Osoby w trudnej sytuacji 
zdrowotnej nie zostaną 
odesłane z „kwitkiem”.

Jak już wspomnieliśmy na wstę-
pie, z usług urzędów pracy mogą 
korzystać także osoby borykające 
się problemami zdrowotnymi, w 
tym osoby z niepełnosprawnością. 
W przypadku osób w takiej sytuacji, 
źródła finansowania aktywizacji za-
wodowej zależą od tego, czy taka 
osoba otrzymuje świadczenie ren-
towe czy też nie. Dla tej pierwszej 
grupy osób płatnikiem konkretne-
go programu aktywizacji zawodo-
wej jest Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Natomiast powiatowe urzędy pra-
cy są instytucjami obsługującymi 
środki skierowane przez PFRON, 
ale także wskazującymi konkretne 
działania mające na celu przywró-
cenie na rynek pracy osoby niepeł-
nosprawnej, pobierającej świadcze-
nia rentowe. Jednym z takich pro-
gramów jest doposażenie miejsca 
pracy. To forma wsparcia zawodo-
wego z jakiej najchętniej korzysta-
ją przedsiębiorcy chcący zatrudnić 
w swoich przedsiębiorstwach osoby 
bezrobotne.  

Jarek ma 40 lat. Choruje na dys-
trofię kręgosłupa. To sprawia, że ma 
kłopoty z koordynacją ruchową. 
Chodzi samodzielnie, ale do poko-
nywania dłuższych odcinków dro-
gi musi poruszać się na specjalnym 
rowerze trójkołowym. Mimo dość 
poważnej bariery jaką stwarza mu 
choroba, Jarek skończył studia wyż-
sze i jest aktywny zawodowo. Jarek 
posiada stałą rentę chorobową wy-
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płacaną przez ZUS, ale od lat ko-
rzysta z różnych programów akty-
wizacji zawodowej jakie oferuje mu 
miejscowy urząd pracy. 

Możliwości jakie otwiera przed 
takimi osobami jak ja urząd pracy 
przy współpracy z PFRON, sprawiły, 
że jestem aktywny zawodowo- opo-
wiada Jarek. - Korzystałem już z róż-
nych programów aktywizacji pracy, 
począwszy od staży, przez refunda-
cję zatrudnienia. Ostatnio znów za-
marzyłem, żeby zmienić pracę. W 
jednej z dużych, międzynarodowych 
firm poszukiwali specjalisty do dzia-
łu logistyki. Złożyłem CV, nie wią-
żąc z tym dużych nadziei. Wolałem 
później nie być rozczarowanym. Na 

rozmowie kwalifikacyjnej poszło mi 
świetnie. Okazało się, że jest na-
dzieja na zatrudnienie, a do tego 
mój pracodawca może uzyskać do-
finansowanie na doposażenie moje-
go stanowiska pracy. Kilka dni póź-
niej spotkaliśmy się ponownie, a ja 
otrzymałem konkretną propozycję 
pracy. Oczywiście zgodziłem się. Mój 
przyszły pracodawca złożył wnio-
sek o doposażenie miejsca pracy dla 
mnie. Formalności nie trwały długo, 
może 3 tygodnie. W tym czasie za-
kończyłem wszelkie formalności z 
moim dotychczasowym pracodaw-
cą. Od dwóch tygodni pracuję już w 
nowym miejscu. Mam swoje biurko, 
wygodne krzesło, sprzęt biurowy. Jest 

też toaleta przystosowane do moich 
potrzeb. Ponadto umowa gwarantu-
je mi przynajmniej dwa lata zatrud-
nienia. Kolejny raz dzięki współpra-
cy UP i PFRON, mogę wzbogacać 
moje doświadczenie zawodowe i po-
znawać nowych ludzi, co w przypad-
ku osób w takiej sytuacji jak ja, jest 
niezwykle istotne. Nie czuję się bo-
wiem niepotrzebny i wykluczony - 
mówi Jarek. 

Jak wspomniałem wyżej, wśród 
osób borykających się z niepełno-
sprawnością, są również takie, któ-
re nie mają ustanowionego prawa 
do stałego świadczenia rentowego, 
a po zakończonej rekonwalescen-
cji chcą również wrócić na rynek 

pracy. Ich sytuacja jest o tyle trud-
niejsza, że nie posiadają stałego źró-
dła utrzymania (renty, bo była przy-
znana czasowo), a nabyte w wyni-
ku chorób czy wypadków schorze-
nia, powodują, że nie mogą przyjąć 
pierwszej lepszej oferty pracy. Mogę 
jednak powrócić do zawodu, który 
wykonywały kiedy jeszcze były cał-
kowicie sprawne. Tak zrobiła Beata. 
Oto jej historia:

Beata posiada wykształcenie mu-
zyczne. Śpiewa, komponuje. Przed 
laty jej kariera zaczęła nabierać tem-
pa. Beata występowała z teatrem. 
Jeździła po całej Polsce. Przez przy-
padek osiadła w małym mieście, w 
którym otworzyła restaurację. Tam 
próbowała organizować życie kul-
turalne, zapraszając swoich znajo-
mych artystów. Wszystko dobrze się 
układało, aż przyszedł dzień który 
przerwał dobrą passę. Wypadek sa-
mochodowy spowodował, że Beata 
musiała na kilka lat zająć się swoim 
zdrowiem i nie mogła pracować. Po 
latach Beata stanęła na nogach. Kil-
ka operacji i rehabilitacja, pozwoliły 
podreperować jej zdrowie. Beata po-
stanowiła wrócić do zawodu i otwo-
rzyć agencję artystyczną. Udało się 
to dzięki jednorazowego wsparcia 
na podjęcie działalności gospodar-
czej. Ostatnio nawet Beata dała krót-
ki recital podczas Targów Pracy jakie 
odbyły się w Goleniowie. - Nie spo-
dziewałam się takiego odzewu. Kil-
ka osób wzięło ode mnie po koncer-
cie wizytówki i mówiło, że są zainte-
resowani współpracą z moją Agencją 
Artystyczną- mówi szczęśliwa Beata. 

Powyższe przykłady pokazują, że 
jest wiele możliwości powrotu na 
rynek pracy. Poprzez formy aktywi-
zacji zawodowej obsługiwane przez 
powiatowe urzędy pracy przywró-
cenie do aktywności zawodowej nie 
stanowi problemy także dla osób 
trwale, czy tymczasowo niepełno-
sprawnych. Wystarczy zasięgnąć 
informacji w najbliższym urzędzie 
pracy, a tam już do konkretnej sytu-
acji zostaną dobrane odpowiednie 
instrumenty wsparcia zatrudnienia. 

Pomogą znaleźć  
odpowiedniego pracownika

Urząd pracy głównie kojarzy nam 
się tylko z instytucją pomagającej 
osobie bezrobotnej znaleźć zatrud-
nienie. To oczywiście nie do koń-
ca prawda. Instytucje te wspierają 
również pracodawców w poszuki-
waniu odpowiedniej kadry pracow-
niczej. Poprzez pośrednictwo pracy,  
przedsiębiorca uzyska wsparcie w 
przygotowaniu oferty pracy, a tak-
że jej upowszechnieniu (ogłaszaniu 
w odpowiednich miejscach, w któ-
rych bezrobotni szukają ofert pracy 
- np. gabloty w urzędach pracy), do-
borze odpowiednich kandydatów, 
których urząd wyślę na rozmowę 
kwalifikacyjną do konkretnej firmy 
poszukującej pracowników.  Na ży-
czenie przedsiębiorcy, urząd może 
zorganizować również giełdę pracy 
lub zaprosić pracodawcę do wzięcia 

udziału jako wystawca w organizo-
wanych targach pracy.

A co jeśli na ofertę pracy odpo-
wie więcej osób niż pracodawca 
może zatrudnić? Tu również z po-
mocą przychodzi urząd pracy, ofe-
rują tzw. „pomoc w doborze kandy-
data”. To pomoc udzielania w pro-
cesie rekrutacji, obejmująca takie-
działania, jak: określenie cech psy-
chofizycznych niezbędnych do wy-
konywania konkretnego zawodu, 
polegająca na diagnozowaniu pre-
dyspozycji zawodowych osób bez-
robotnych oraz poszukujących pra-
cy – kandydatów do pracy, kiero-
waniu kandydatów na badania psy-
chologiczne bądź lekarskie, pozwa-
lające na wydanie opinii o ich przy-
datności zawodowej. Urząd pracy 
pomoże także w późniejszym  roz-
woju zawodowym pracownika, po-
przez „poradnictwo zawodowe”. To 
usługa, w ramach której pracodaw-
cy mogą skorzystać ze specjalistycz-
nej pomocy doradców zawodowych 
zatrudnionych w urzędzie pracy.   
W ramach tego pracodawcy uzy-
skają pomoc w doborze kandyda-
tów do pracy spośród osób bezro-
botnych i poszukujących pracy; po-
moc we wspieraniu rozwoju zawo-
dowego pracodawcy i jego pracow-
ników przez udzielanie porad za-
wodowych.

Ofertę skierowaną wprost do 
pracodawców regulują: Ustawa o 
Promocji Zatrudniania i Instytu-
cjach Rynku Pracy z 20 kwietnia 
2014 roku oraz Rozporządzenie Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 14 maja 2014 roku w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji 
oraz trybu i sposobów prowadzenia 
usług rynku pracy. 

Opr. Marcin Simiński

DANE TELEADRESOWE: 
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

Urząd Marszałkowski  
Województwa

Zachodniopomorskiego
Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich
w Szczecinie

ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin
Telefony do konsultantów

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

www.fundusze-europejskie.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
Biuro Informacji i Promocji EFS

w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41,

70-383 Szczecin
tel. 91 42 56 163

e-mail: pokl@wup.pl

Instrumenty aktywizacji wykorzystywane aktualnie  przez PUP-y

prace 
interwencyjne

refundację 
kosztów 
stanowiska pracy

do�nansowanie 
działalności 
gospodarczej 

prace społecznie 
użyteczne

staże
roboty 
publiczne

refundacja składek 
na ubezpieczenie 
społeczne

Bon 
szkoleniowy

Bon 
zatrudnieniowy

Bon 
stażowy

Bon 
na zasiedlenie

Aktywizacja osób 
młodych 
pozostających 
bez pacy (1.1.2)

Aktywizacja
 osób pow. 29 lat 
będących 
w szczególnie 
trudnej sytuacji 
na rynku pracy (6.5)

Inne 
wyspecy�kowane 
programy 
aktywizacyjne

Instrumenty Rynku Pracy

PUP

Projekty Rynku PracyInstrumenty aktywizacji dla osób do 30 r. życia

opr. własne

Projekty Rynku Pracy
W roku 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie realizował dwa projekty systemowe współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Poddziałanie 1.1.2 „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie goleniowskim”. Okres realizacji: 01.01.2015-31.03.2016. Budżet projektu wyniósł 
1 510 500,01 zł.              

W projekcie zaktywizowano 178 osób bezrobotnych (w tym 88 kobiet) w podziale na kategorie (przy czym 
niektóre osoby mogły zostać zakwalifikowane do kilku z nich):

26 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 18 kobiet);
21 osób niepełnosprawnych (w tym 12 kobiet);
Zastosowano następujące instrumenty i usługi rynku pracy:
Pośrednictwo pracy / poradnictwo zawodowe / IPD – 178 osób (w tym 88 kobiet);
Staże zawodowe – 110 osób (w tym 73 kobiety);
Bon szkoleniowy – 30 osób (w tym 6 kobiet);
Zatrudnienie subsydiowane – 7 osób (w tym 2 kobiety);
Bon na zasiedlenie – 4 osoby (w tym 0 kobiet);
Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej – 28 osób (w tym 8 kobiet);
Efektywność zatrudnieniowa w projekcie wyniosła 74,67 %. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Działanie 6.5 „Aktywizacja osób 
pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy w powiecie goleniowskim” . Okres realizacji: 01.01.2015-31.03.2016.

Budżet projektu wyniósł 1 868 966,67 zł.        

W projekcie zaktywizowano 146 osób bezrobotnych (w tym 97 kobiet) w podziale na kategorie (przy czym 
niektóre osoby mogły zostać zakwalifikowane do kilku z nich) :   

49 osób długotrwale bezrobotnych (w tym 33 kobiety);
5 osób niepełnosprawnych (w tym 4 kobiety);
26 osób w wieku 50 lat i więcej (w tym 14 kobiet);
104 osoby o niskich kwalifikacjach (w tym 59 kobiet);
Zastosowano następujące instrumenty i usługi rynku pracy:
IPD / poradnictwo zawodowe / Pośrednictwo pracy – 146 osób (w tym 97 kobiet);
Staże zawodowe – 75 osób (w tym 61 kobiet);
Środki na podjęcie działalności gospodarczej – 31 osób (w tym 14 kobiet);
Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 40 osób (w tym 22 kobiety);
Efektywność zatrudnieniowa w projekcie wyniosła 62,66%.
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 Kinga Karaś - ur. 
8 listopada, w. 5.600 
g., dł. 58 cm. Córka 
Wiktorii i Andrzeja, 
wnuczka Moniki

Hania Szagańska 
- ur. 4 listopada, w. 
3.400 g., dł. 57 cm. 
Córka Ewy i Patryka

 Nikodem Maliszew-
ski - ur. 7 listopada, w. 
3.650 g., dł. 54 cm. Syn 
Weroniki i Michała

 Michał Ołdak - ur. 9 
listopada, w. 3.980 g., dł. 
57 cm. Syn Celiny i Nor-
berta.
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Wojewódzka liga Okręgowa

Seria lidera trwa
Piąte zwycięstwo z rzędu odnieśli podopieczni Jana Szy-
dłowskiego z rezerw Błękitnych Stargard w rozgrywkach 
wojewódzkiej ligi okręgowej. Dzięki temu umocnili się na 
prowadzeniu w tabeli. Znacznie słabiej wiedzie się nato-
miast drużynom z Dobrzan i Ińska.

Błękitni II Stargard przez 
długi czas przeplatali wysokie 
zwycięstwa z równie wysoki-
mi porażkami. Było to często 
związane z obecnością lub 
nie graczy tworzących kadrę 
pierwszej, II-ligowej druży-
ny Błękitnych.  Od kilku ty-
godni odnoszą jednak same 
sukcesy. W 13. kolejce woje-
wódzkiej okręgówki odnieśli 
piąte zwycięstwo z rzędu. W 
małych, błękitnych derbach 

pokonali na własnym boisku 
Błękit Pniewo, 3:1 i umocni-
li się na 1. miejscu w tabeli. 
Nie był to jednak łatwy po-
jedynek dla stargardzkie-
go zespołu. Przyjezdni dłu-
go bronili dostępu do własnej 
bramki, ale w 42. minucie nie 
mieli wiele do powiedzenia 
przy bramce asystenta I tre-
nera, Roberta Gajdy. Druga 
połowa była dzięki temu for-
malnością, a bramki Seba-
stiana Inczewskiego i Prze-
mysława Brzeziańskiego naj-
mniejszym wymiarem kary 
dla Błękitu z Pniewa.

Minorowe nastroje pa-
nują natomiast w Dobrza-
nach i Ińsku. Ina nie odnio-
sła zwycięstwa już w szó-
stym meczu ligowym z rzę-
du. Tym razem została poko-
nana przez przeciętną druży-
nę Piasta Karsko. Nieco krót-
szą serię bez wygranej kon-
tynuują także piłkarze Zorzy 
Dobrzany, którzy w miniony 
weekend otrzymali srogą lek-
cję od Iskry Golczewo.

Jednym ze szlagierów 14. 
kolejki będzie niedzielny 
mecz (godz. 13:00) derbowy 
Ina Ińsko – Błękitni II Star-
gard.

M.B.

Wyniki 13. kolejki:
Chemik - Wybrzeże 4:1,
Polonia - Czarni 2:1,
Zorza - Iskra 0:3,
Morzycko - Rega 1:1,
Odra - Mierzynianka 5:2,
Piast - Ina 2:1,
Arkonia - Stal 0:2,
Błękitni II - Błękit 3:1.

Tabela Wojewódzkiej Ligi Okręgowej:
1.  Błękitni II Stargard 13 30 66-29 
2.  Morzycko Moryń 13 27 43-13 
3.  Rega Trzebiatów  12 27 30-19 
4.  Chemik Police  13 27 30-12 
5.  Stal Szczecin  13 24 25-21 
6.  Iskra Golczewo  13 23 27-15 
7.  Arkonia Szczecin 13 20 20-13 
8.  Wybrzeże Rewal  13 19 32-27 
9.  Błękit Pniewo  13 19 17-29 
10.  Piast Karsko  13 16 23-27 
11.  Zorza Dobrzany  13 14 18-26 
12.  Ina Ińsko  13 14 15-26 
13.  Mierzynianka Mierzyn 13 12 14-27 
14.  Odra Chojna  13 11 19-47 
15.  Czarni Lubanowo 12 8 15-36 
16.  Polonia Płoty  13 4 15-42

Robert Gajda pełni funkcję II trenera 
rezerw Błękitnych, jak i jej najlepszego 
snajpera

Szczecińska Klasa Okręgowa

Biali odzyskali skuteczność
Coraz lepiej prezentują się w rozgrywkach regionalnej okręgówki drużyny Unii Dolice i 
Białych Sądów. Ci pierwsi odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu i awansowali na 2. miejsce 
w tabeli grupy południowej. Natomiast Biali w dwóch, ostatnich grach strzelili rywalom 
łącznie 10 bramek.

W grupie północnej regional-
nej klasy okręgowej powiat star-
gardzki ma jednego przedsta-
wiciela. Pełniący funkcję benia-
minka rozgrywek, Pomorzanin 
Krąpiel postawił sobie za cel 
utrzymanie w lidze. I jak do tej 
pory spisuje się zupełnie przy-
zwoicie. Nie zmienia tego faktu 
porażka z bardziej doświadczo-
ną ekipą z Mostów.

W 2 grupie nasze drużyny co-
raz wyraźniej zaznaczają swo-
ją obecność. Unia Dolice, któ-
ra przez wiele kolejek znajdo-
wała się w okolicach środka ta-
beli, po serii dobrych wyników 
wskoczyła już na pozycję wice-
lidera tabeli. W miniony week-
end pokonała Sokoła Pyrzyce, 
2:0 po bramkach Kamila Jarząb-
ka i Tomasza Rogali. Odniosła 
w ten sposób trzecie zwycięstwo 
z rzędu. Dobrą passę utrzymują 
również podopieczni Piotra Ka-
czora z Białych Sądów. Na szcze-
gólną uwagę zwraca znakomi-
ta skuteczność. W dwóch grach 
Biali strzelili rywalom 10 bra-
mek, Orłom z Trzcińska sześć, 
a Sępom z Brzeska, cztery. Zna-
cząco obniżyli loty wymienio-
nych drużyn. Na niedzielny suk-
ces 4:0 złożyły się bramki Jana 
Kisielewicza, Adama Milkow-
skiego, Tomasza Jaskólskiego i 
Kordiana Ziajki. Zakończyła się 
natomiast dobra passa piłkarzy 
Orkana Suchań, którzy po serii 
zwycięstw, tym razem polegli w 
Warnicach, 1:2 tracąc decydują-
cą bramkę w końcówce spotka-
nia.

M.B.     

Wyniki 13. kolejki gr. 1:
Sparta - Ehrle 3:3,
Orzeł - Iskierka 0:5,
Masovia - Mewa 3:1,
Błękitni - Zootechnik 2:1,
Wicher - Sarmata 5:0,
Tanowia - Pomorzanin N. 0:2,
Odrzanka - Flota 0:4,
Promień - Pomorzanin K. 2:0.

Tabela Szczecińskiej Klasy Okręgowej, gr. 1:
1.  Flota Świnoujście  13 34 68-13 
2.  Masovia Maszewo 13 31 47-20 
3.  Wicher Brojce  13 30 34-17 
4.  Mewa Resko  13 30 29-17 
5.  Sparta Gryfice  13 22 21-24 
6.  Błękitni Trzygłów  13 22 31-21 
7.  Iskierka Szczecin  13 20 32-17 
8.  Promień Mosty  13 19 29-35 
9.  Pomorzanin Nowogard 13 18 17-20 
10.  Orzeł Łożnica  13 16 25-33 
11.  Odrzanka Radziszewo 13 14 20-26 
12.  Sarmata Dobra  13 14 16-29 
13.  Pomorzanin Krąpiel 13 13 20-35 
14.  Tanowia Tanowo  13 8 16-33 
15.  Ehrle Dobra Szcz.  13 6 16-42 
16.  Zootechnik Kołbacz 13 1 14-53 

Wyniki 13. kolejki gr. 2:
Unia - Sokół 2:0,
Mieszko - Gavia 0:5,
Orzeł - Polonia 2:3,
Kłos - CRS 1:4,
Klon - Ogniwo 1:7,
Koral - Zieloni 1:1,
Sęp - Biali 0:4,
Mechanik - Orkan 2:1.

Tabela Szczecińskiej Klasy Okręgowej, gr. 2:
1.  Gavia Choszczno  13 25 29-13 
2.  Unia Dolice  13 24 21-12 
3.  Ogniwo Babinek  13 23 29-15 
4.  Sokół Pyrzyce  13 22 23-18 
5.  CRS Barlinek  13 20 22-17 
6.  Koral Mostkowo  12 18 20-23 
7.  Klon Krzęcin  13 17 27-33 
8.  Biali Sądów  12 17 28-17 
9.  Sęp Brzesko  12 17 25-21 
10.  Polonia Giżyn  13 16 28-31 
11.  Zieloni Zielin  12 15 20-25 
12.  Mechanik Warnice 12 14 15-23 
13.  Orkan Suchań  12 14 8-17 
14.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 13 13 25-35 
15.  Mieszko Mieszkowice 13 12 9-21 
16.  Kłos Pełczyce  13 10 15-23
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Ekspert Piłkarski 
kupon konkursowy nr 13
mecze w dniach: 11-13.11.2016
Rumunia - Polska 
Błękitni Stargard – GKS Bełchatów
Jeziorak Szczecin – Piast Chociwel
Kluczevia Stargard – MKP Szczecinek
Ina Ińsko – Błękitni II Stargard
Arkonia Szczecin – Zorza Dobrzany
Pomorzanin Krąpiel – Odrzanka Radziszewo
Sokół Pyrzyce – Orkan Suchań
Unia Dolice – Mieszko Mieszkowice
Biali Sądów – Kłos Pełczyce

Mecz dodatkowy:
.....................................................................
termin dostarczenia kuponów 10.11.2016 godz. 16:00

Proponowane mecze dodatkowe:
Raków Częstochowa – Polonia Warszawa
Kotwica Kołobrzeg – Olimpia Elbląg
Vineta Wolin – Świt Skolwin
Gryf Kamień Pom. – Sparta Węgorzyno
Stal Szczecin – Rega Trzebiatów

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

....-....

....-....

....-....

....-....

....-.... 

Błękitne doczekały się urlopów

Rundę zakończyły efektowną wygraną
Piłkarki Błękitnych Stargard w minioną sobotę zakończyły pierwszą część sezonu 2016/17. Na półmetku rozgrywek I ligi grupy północnej zajmują 
5. miejsce. Dotarły do 1/8 finału Pucharu Polski. Odniosły wiele sukcesów, a teraz czeka je zasłużona przerwa.

Po pechowych porażkach z 
gdańskim Sztormem w Pucha-
rze Polski oraz ze Stomilem 
Olsztyn w lidze, biało-niebieskie 
na zakończenie rundy jesiennej 
odniosły efektowne zwycięstwo. 
Na własnym boisku rozgromiły 
5:1 zamykający tabelę Stilon Go-
rzów. Już po 20 minutach pod-
opieczne Krzysztofa Kubackie-
go prowadziły 2:0 po trafieniach 
Marty Krakowskiej i Justyny Si-
wek. Kolejne bramki, przedzie-
lone jedynym trafieniem przy-
jezdnych strzeliły w ostatnich 
30 minutach gry. Do siatki tra-
fiały wówczas Maryna Huzare-
vich, po raz drugi Krakowska i 
Weronika Szuba. Dzięki zwycię-
stwu Błękitne przesunęły się na 
5. miejsce w ligowej tabeli z bi-
lansem 4 zwycięstw, 2 remisów 
i 3 porażek. - Miniona runda je-
sienna była dla nas bardzo uda-
na, zupełnie niepodobna do tej 
sprzed dwóch lat, gdy bez powo-
dzenia walczyliśmy o utrzyma-
nie. Jako beniaminek plasujemy 
się na wysokim miejscu. Wal-
czymy i prowadzimy grę nie-
mal z każdym przeciwnikiem. 

A trzeba przyznać, że ostateczny 
wynik mógłby być jeszcze lep-
szy gdyby nie słaba skuteczność 
pod bramką przeciwnika – oce-
nia postawę podopiecznych tre-
ner Kubacki. Oprócz dziewięciu 
gier o ligowe punkty stargardz-
kie piłkarki rozegrały szereg me-
czów w ramach rozgrywek Pu-
charu Polski. W drodze do 1/8 
finału pokonały, m.in. ekstrali-
gową Olimpię Szczecin, a odpa-
dły dopiero po emocjonującym 

meczu zakończonym rzutami 
karnymi ze Sztormem Gdańsk. 
- Te sukcesy budowały atmos-
ferę w drużynie. Były kolejnym 
bodźcem do wytężonej pracy. 
Prezentowaliśmy naprawdę faj-
ną piłkę. Szkoda oczywiście me-
czu ze Sztormem, gdzie dziew-
czyny wygrywały 2:0 i miały 
okazje na podwyższenie prowa-
dzenia. Skończyło się na remisie 
i nerwowych rzutach karnych. 
W konkursie jedenastek tak-
że zabrakło szczęścia głównie 
w dwóch, kluczowych strzałach 
– opowiada nasz rozmówca. W 
klubie nikt jednak nie ukrywa, 
że wynik jaki osiągnęły Błękitne 
w tym sezonie jest znakomity.

Dla dzielnych piłkarek przy-
szedł wreszcie czas na odpoczy-
nek. Sztab szkoleniowy już jed-
nak planuje kolejne ruchy ka-
drowe. - W okresie zimowym 
będziemy szukali wzmocnień 
praktycznie w każdej forma-
cji. Chcemy, aby w zespole była 
większa rywalizacja. Szersza ka-
dra spowoduje, że na wiosnę bę-
dziemy jeszcze silniejsi. Jeśli na-
bierzemy większego doświad-
czenia możemy nawet myśleć o 
ekstralidze – dodał trener Ku-
backi.

M.B.      

Błękitni Stargard – Stilon Gorzów 5:1 (2:0)
Bramki: Krakowska 2 (13 i 75`), Siwek (17`), Huzarevich (65`), 

Szuba (90`) - Nowacka (64`)
Błękitne: Rybacka - Huzarevich, Konefał (Jankowska), Tarnow-

ska, Struszczyk, Motas (Krus), Grosicka (Wach), Krakowska, Si-
wek (Konopka), Smurzyńska, Szuba.

Pozostałe wyniki 9. kolejki:
Unifreeze - SMS II 2:1.
KS Raszyn - Stomil 0:1,
KKP - Praga 0:0,
Medyk II - Polonia 0:0.

Tabela I ligi po rundzie jesiennej:
1.  Unifreeze Górzno 9 22 19-9 
2.  Polonia Poznań  9 19 14-5 
3.  Medyk II Konin  9 17 15-4 
4.  Stomil Olsztyn  9 16 8-9 
5.  Błękitni Stargard  9 14 19-16 
6.  UKS SMS II Łódź 9 13 21-16 
7.  KKP Bydgoszcz  9 11 9-7 
8.  Praga Warszawa  9 7 19-15 
9.  KS Raszyn  9 2 2-18 
10.  TKKF Stilon Gorzów 9 2 4-31

Radość Błękitnych z kolejnego trafienia

Trener Krzysztof Kubacki jest dumny ze swoich podopiecznych

Klasyfikacja Eksperta Piłkarskiego   
   
Lp. Nazwisko i imię  12 kolejka      Klasyfikacja ogólna
1. Stuch Jan  15   127
2. Koziołek Jarosław 10   121
3. Głowania Józef  11   118
4. Gawroński Lech  15   112
5. Dziennik  17   103
6. Mroczko Zbigniew 15   99
 Ościak Ireneusz  6   99
8. Gulak Leszek  6   95
9. Goliński Jarosław 8   86
10 Swatko Janusz  3   80
 Wiśniewski Wiesław ________  77
12. Sadowski Ryszard ________  52
13. Daniec Artur  ________  47
14. Mielcarek Mirosław _______ _ 10
15. Siemiński Wojciech ________  8
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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
 11-17.11.2016r.

Bluzy dla „Stargard. Ja się nie ścigam”
Środowe bieganie z grupą „Stargard. Ja się nie ścigam” staje się coraz popularniejsze. 
Prezydent Sławomir Pajor sfinansował dla biegaczy-amatorów zakup 150 zimowych 
bluz sportowych z odblaskami, które stały się zarazem elementem promocji miasta. 
Teraz uczestnikom środowych przebieżek jest jeszcze przyjemniej, ale przede wszyst-
kim bezpieczniej. 

W ostatnim środowym biega-
niu udział wzięli m. in. zastęp-
ca prezydenta Rafał Zając oraz 
wicestarosta Iwona Wiśniewska. 
Było dużo zabawy i uśmiechu, ale 
przede wszystkim świeżego, rześ-
kiego powietrza. – Park Chrobre-

go wygląda pięknie wieczorem o 
tej porze roku. Nogi same rwą się 
do biegania. Warto, dla zdrowia. 
W końcu tutaj się nie ścigamy – 
komentował zastępca prezyden-
ta Rafał Zając. W środę obec-
na była też wiceprezydent Ewa 

Sowa, która przekazała biega-
czom-amatorom sportowe bluzy 
z odblaskami ufundowane przez 
Prezydenta Stargardu.

Inicjatorami przedsięwzię-
cia „Stargard. Ja się nie ści-
gam” jest piątka energicznie 
działających stargardzian: 
Agnieszka Rot, Katarzyna 
Woźniak, Andrzej Ościak, 
Mariusz Łabędzki oraz Grze-
gorz Rybaczuk.

Celem inicjatywy jest promo-
cja aktywnego spędzania czasu, 
zdrowego stylu życia oraz inte-
gracja mieszkańców miasta. Bie-
gacze spotykają się w każdą śro-
dę, niezależnie od aury, o 19:00 
pod fontanną w parku Chrobre-
go. Dotychczasowy rekord fre-
kwencji to 105 biegaczy.

red

Amatorzy środowego biegania

Bluzy ufundowane przez miasto dla biegaczy

OGŁOSZeNIe

W spirali, Dramat, 15 LAT
czw 18;00

Kino Kobiet:

Światło między oceanami – 
napisy, Dramat, 15 LAT

czw 18;30

Nocne Maratony Filmowe:

Maraton Pitbulla, Akcja/
Kryminał, 15 LAT

pt 23;00

Przedpremiera:

3D Fantastyczne zwierzęta i 
jak je znaleźć – dubbing, Fan-
tasy/Przygodowy/Familijny, 
10 LAT

czw 19;30

Premiera:

Pitbull. Niebezpieczne ko-
biety, Akcja/Kryminał, 15 
LAT

pt 11;00 14;00 16;00 17;00 
19;00 20;00 21;00 22;00, sb 
12;00 15;00 16;00 18;00 19;00 
20;00 21;00 22;00, nd 12;00 
15;00 16;00 18;00 19;00

20;00 21;00 22;00, pn 12;00 
15;00 16;00 18;00 19;00 20;00 
21;00 22;00, wt 12;00 15;00 
16;00 18;00 19;00 20;00 21;00 
22;00, śr 12;00 15;00

16;00 18;00 19;00 20;00 
21;00 22;00, czw 12;00 15;00 
16;00 18;00 20;00 21;00 22;00

Nowy początek – napisy, 
Thriller/Sci-Fi, 15 LAT

pt 13;15 17;30 21;00, sb 
13;15 17;30 21;00, nd 13;15 
17;30 21;00, pn 13;15 17;30 
21;00, wt 13;15 17;30 21;00, śr 
13;15 17;30 21;00, czw 13;15

17;30 21;45

Zakwakani – dubbing, Ko-
media/Animacja, b.o.

pt 10;15 12;30 14;45 16;45 
18;45, sb 10;15 12;30 14;45 
16;45 18;45, nd 10;15 12;30 
14;45 16;45 18;45, pn 10;15 
12;30 14;45 16;45 18;45, wt

10;15 12;30 14;45 16;45 
18;45, śr 10;15 12;30 14;45 
16;45 18;45, czw 10;15 12;30 
14;45 16;45 18;45

Polecane:

Jestem mordercą, Thriller, 
15 LAT

pt 13;45 19;30 22;00, sb 
14;00 19;30 22;00,  nd 14;00 
19;30 22;00, pn 14;00 19;30 

22;00, wt 14;00 19;30 22;00, śr 
14;00 19;30 22;00, czw 14;00

22;00

Przełęcz ocalonych – napi-
sy, Dramat/Biograficzny/Wo-
jenny, 15 LAT

pt 10;45 16;30 20;30, sb 
10;45 16;30 20;30, nd 10;45 
16;30 20;30, pn 10;45 16;30 
20;30, wt 10;45 16;30 20;30, śr 
10;45 16;30 20;30, czw 10;45

16;30 20;30

Za niebieskimi drzwiami, 
Przygodowy, 10 LAT

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

Doktor Strange – dubbing, 
Fantasy/Przygodowy, 12 LAT

pt 10;30, sb 10;30, nd 10;30, 
pn 10;30, wt 10;30, śr 10;30, 
czw 10;30

3D Doktor Strange – dub-
bing, Fantasy/Przygodowy, 
12 LAT

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

Doktor Strange – napisy, 
Fantasy/Przygodowy, 12 LAT

pt 18;30, sb 18;30, nd 18;30, 
pn 18;30, wt 18;30, śr 18;30, 
czw 18;30

Wołyń, Historyczny, 15 
LAT

pt 11;00 20;45, sb 11;00 
20;45, nd 11;00 20;45, pn 
11;00 20;45, wt 11;00 20;45, śr 
11;00 20;45, czw 11;00 20;45

Dla Dzieci :

Trolle – dubbing, Anima-
cja/Przygodowy/Familijny, 
b.o.

pt 11;15 13;30 15;45 18;15, 
sb 11;15 13;30 15;45 18;15, nd 
11;15 13;30 15;45 18;15, pn 
11;15 13;30 15;45 18;15, wt 
13;30 15;45 18;15, śr 11;15

13;30 15;45 18;15, czw 11;15 
13;30 15;45 19;30

3D Trolle – dubbing, Ani-
macja/Przygodowy/Familij-
ny, b.o.

pt 10;45 13;00 15;15, sb 
10;45 13;00 15;15, nd 10;45 
13;00 15;15, pn 10;45 13;00 
15;15, wt 10;45 13;00 15;15, śr 
13;00 15;15, czw 10;45 13;00

15;15
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mgr mgr farmacji

Danuta i Jerzy 
Waliszewscy
GODZINY PRACY:

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

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

  91 834 41 23

PRZEPIS

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

Zapiekanka 
ziemniaczana

OGŁOSZeNIe

Zapiekanka ziemniaczana
Składniki:
1 kg ziemniaków 
500 g wędzonego boczku
1 cebula
4 ząbki czosnku
300 ml śmietany 30%
250g żółtego sera
3 jajka
masło
sól, pieprz, słodka papryka, 

papryka chili 
Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy i kroimy 

w grubsze talarki. Pokrojone 
ziemniaki wrzucamy do wrzą-
cej, lekko osolonej wody. Gotu-
jemy przez ok. 5 minut. Musimy 
uważać żeby się nie rozgotowa-
ły. Odcedzamy. Boczek kroimy 
w kostkę i podsmażamy na pa-
telni. Cebulę obieramy i kroimy 
w kostkę. Na rozgrzanym maśle 
dusimy cebulę, aż zrobi się szkli-
sta, następnie dodajemy prze-
ciśnięty przez praskę czosnek. 
Wszystko dusimy do miękkości. 

Żaroodporne naczynie sma-

rujemy masłem. Spód wykłada-
my talarkami z ziemniaka, po-
łową usmażonego boczku oraz 
połową cebuli z czosnkiem. Po-
sypujemy 1/3 startego sera. Na-
stępnie ponownie wykładamy 
ziemniakami, boczkiem i cebu-
lą. Posypujemy serem. Wykła-
damy ostatnią warstwę ziemnia-
ków. Ostatnią część sera pozo-
stawiamy na sam koniec. 

Śmietanę miksujemy z jajka-
mi. Doprawiamy solą, pieprzem, 
słodką papryką oraz odrobiną 
papryki chili. Wszystko dokład-
nie mieszamy. Całą zapiekankę 
polewamy przygotowaną mie-
szanką.

Zapiekankę przykrywamy fo-
lią aluminiową. Pieczemy w 
temperaturze 180 stopni przez 
ok. 45-50 minut. Po tym czasie 
zdejmujemy folię, posypujemy 
pozostałą częścią sera i piecze-
my jeszcze przez ok. 15-20 mi-
nut. Wierzch zapiekanki musi 
być lekko zarumieniony.



18 Nr 86 (1727)

91 573 09 96

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!



1910-14.11.2016

redakcja@dziennikstargardzki.plredakcja@dziennikstargardzki.pl

redakcja
Piotr Słomski (red. naczelny) 
Tel: 511 407 627
Marcin Brański
Rafał Kowalczuk
Michał Padiasek

Sekretariat 
Dorota Mariańska

Kolportaż
Leszek Gulak
Tomasz Tracz

reklama
tel. 91 39 22 165 
tel. 91 573 09 96
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Wydawca/druk
Dom Judy Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Warszawy 7a, 
72-200 Nowogard

Redakcja zastrzega sobie prawo 
do adiustacji nadesłanych tekstów.  
Za treść ogłoszeń i reklam 
redakcja nie odpowiada. 

ul. Szczecińska 26/3
73-110 Stargard 
redakcja czynna

od pon. do pt. 
w godz. 8.00-16.00

tel. 511 407 627
91 573 09 96

redakcja@
dziennikstargardzki.pl

Strona internetowa:
www.dziennikstargardzki.pl

50 gr za słowo

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

10.11.2016 r.  - 
„Dbam o Zdrowie” 

Al. Żołnierza 37
91-578-51-01

11.11.2016 r.  - 
„Śródmiejska” 

ul. Wyszyńskiego 21 a
91-834-62-66

12.11.2016 r.  - 
„Apteka Numer Jeden” 

ul. Piłsudskiego 16
91-391-79-17

13.11.2016 r.  - 
„Kwiatowa” ul. Kwiatowa 1

91-577-63-14

14.11.2016 r.  - 
„Euro-Apteka” 

ul. Wyszyńskiego 9/2
91-577-50-86

15.11.2016 r.  - 
„Cefarm 36,6” 
ul. M. Reja 13
91-577-50-13

16.11.2016 r.  - 
„Alfa” ul. Chrobrego 3a

91-834-08-60

17.11.2016 r.  - 
„Rodzinna” ul. Słowackiego 5

91-835-20-11

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. PREMIE 

ŚWIĄTECZNE NAWET do 
300 EURO! ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

NIERUCHOMOŚCI – 
SPRZEDAM

Działki budowlane w 
Grzędzicach, 4 km od Star-
gardu. Uzbrojone, wyda-
ne warunki zabudowy. Tel. 
(91) 576-41-10, lub 695-
986-397 

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

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

Sprzedam mieszkanie 
dwupoziomowe w Szcze-
cinie, około 110 mkw. Tel. 
781 048 729 

NIERUCHOMOŚCI 
– WYNAJMĘ

2-pokojowe mieszkanie 
na Hallera do wynajęcia, ni-
ski czynsz, tel. 602 737 487 

Mieszkanie 2 pokojo-
we, częściowo umeblowa-
ne, po remoncie, I piętro, 
Starówka Tel. 723  977  754, 
518 171 472 

Dom przy ulicy Kwiato-
wej (chętnie na dłużej). Tel. 
784-065-041 

NIERUCHOMOŚCI 
WYNAJMĘ/SPRZE-

DAM
Kawalerkę. Tel. 506-507-

901 
NIERUCHOMOŚCI – 

SPRZEDAM/WYNAJMĘ/
ZAMIENIĘ

Stare Miasto. Mieszkanie 
2 pok, pow. 49 m2 po re-
moncie. Sprzedam, wynaj-
mę lub zamienię na miesz-
kanie 1 pokojowe na parte-
rze. Tel. 797-760-170

DAM PRACĘ
Opiekunki do Niemiec 

od zaraz. 533 848 005
Zatrudnię kierowcę 

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

A M B E R C A R E 2 4 
Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarobki 
netto do 1500 euro/mies. 
,wyjazdy od zaraz, sprawd-
zone oferty, legalnie 737 
451 825 lub 737-886-919 
lub 737-489-914

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

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

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

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

Potrzebna pomoc 
domowa. Tel. 518-036-104 

USŁUGI
Usługi remontowo - bu-

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

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

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

INNE 
Korepetycje z matematyki 

i fizyki. Do matury i bieżą-
ce. Tel. 698-788-709 
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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

SKLEP FIRMOWY 
NIETOPERZ s.c. 

- firany, tkaniny, serwety,
 obrusy, pasmanteria, 

rajstopy, rolety
PRZENIESIONY:

 ul.Słoneczna 12a (za Netto-pasaż)

Bowling
Po dwóch tygodniach pauzy na tory Kręgielni Rondo powrócili stargardzcy ligowcy. Wy-
niki osiągane tego dnia nie powalały, ale niespodzianek nie brakowało. Porażki doznali 
m.in. wicemistrzowie z ubiegłego sezonu, ekipa Eonu, czy byli triumfatorzy rozgrywek, 
Piekarnia Skrzypczak.

Już sześć kolejek rozegrała w tym 
sezonie Stargardzka Liga Bowlingo-
wa Czwórek. Na półmetku pierw-
szej części sezonu najlepiej prezentu-
ją się gracze Kręgielni Rondo i Pie-
karni Sowno/Drukarni Duchnowicz. 
Kręgielnia w szlagierowym pojedyn-
ku pokonała Przedszkole Elemelek/
Bąki, 6:2. Po raz kolejny drużynę na-
pędzał znakomicie dysponowany od 

początku rozgrywek, Kazik Słowiń-
ski. W trzech grach uzyskał średnią 
ponad 212 punktów na grę i umocnił 
się na pozycji lidera klasyfikacji indy-
widualnej. Natomiast Drukarze osią-
gając najwyższy wynik punktowy tej 
serii, pokonali 8:0 „dyskotekowców”. 
Najbliżej wymienionej dwójki znaj-
duje się nieoczekiwanie PEC. Cie-
płownicy w 6. kolejce sprawili psiku-

sa Piekarni Skrzypczak, ogrywając 
ją, 6:2. Dobrą serię kontynuują rów-
nież gracze Olczak Alarmów, którzy 
pokonali tym razem elektroenerge-
tyków z Eonu. Wygrane odnieśli po-
nadto gracze Stick-Artu i Jakub Me-
ble (pierwsza w sezonie).

W II lidze po rozegraniu sześciu 
gier niezwykle trudno wskazać fa-
worytów do awansu. Na czele tabeli 
znajduje się spadkowicz z I ligi, eki-
pa Monolitu, ale identyczny bilans 
punktowy ma również Team Strike 
(filar tej drużyny, Tomasz Adrabiń-
ski ma najwyższy wynik punktowy 
w jednej grze – 219 oczek). Szanse 
na zajęcie dwóch czołowych miejsc, 
premiowanych awansem ma jednak 
przynajmniej pięć, innych czwórek. 
Do nich zalicza się Głos Szczeciński, 
który wygrał ostatnio najefektow-
niej, a ozdobą ich meczu były blisko 
200-punktowe zdobycze Ryszarda 
Chanczewskiego i Artura Pasikow-
skiego. Szanse na awans mają rów-
nież gracze La Fiesty z najskutecz-
niejszym zawodnikiem ligi, Danie-
lem Maćczakiem.

M.B.   

Wyniki 6. kolejki I ligi:
Eon – Olczak 2:6 1791-1910, 
Skrzypczak – PEC 2:6 1897-1939, 
Drukarnia – DJ`s Team 8:0 2124-1784, 
Przedszkole – Kręgielnia 2:6 1883-2008, 
Jakub Meble – Sami Swoi 6:2 2012-1906, 
Stick-Art – Cargotec 6:2 1894-1639.

Wyniki 6. kolejki II ligi:
Monolit – Lucky Strike 8:0 1703-1557, 
Irmas – La Fiesta 5:3 1773-1773, 
Kumpelsi – Strażaki 8:0 1765-1521, 
Klippan – Artik 8:0 1776-1537, 
Bez Formy – Team Strike 0:8 1310-1746, 
Głos – Skarbonki 8:0 1810-1669

Tabela I ligi:
1. Kręgielnia Rondo   6 42 12304 
2. Piekarnia/Drukarnia  6 40 12300 
3. PEC    6 32 11794 
4. Stick-Art.   6 28 12115 
5. Olczak Alarmy  6 28 11461 
6. Eon    6 26 11892 
7. Przedszkole Elemelek  6 24 11915 
8. Sami Swoi   6 19 11269 
9. Piekarnia Skrzypczak  6 18 11523 
10. Cargotec   6 13 10630 
11. Jakub Meble  6 10 11464 
12. DJ`s Team   6 8 10462

Tabela II ligi:
1. Monolit   6 40 10799 
2. Team Strike   6 40 10557 
3. Klippan Safety Polska  6 33 10842 
4. Irmas   6 33 8824 
5. Głos   6 31 10563 
6. La Fiesta   6 31 10274 
7. Artik Malowanie  6 28 10169 
8. The Kumpel   6 20 9948 
9. Strażaki   6 20 9755 
10. Skarbonki   6 10 9370 
11. Lucky Strike  6 2 8991 
12. Bez Formy   6 0 7437

Daniel Pasierbek rzucił we wtorek 219 
punktów

Kręgielnia Rondo pokonała Przedszkolaków i przewodzi w tabeli I ligi

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

XX międzynarodowe Biennale 
Grafiki Dzieci i młodzieży w 
Toruniu

Wielki sukces 
Agaty Ostafijczuk  
z MDK
Agata Ostafijczuk z MDK Stargard najlepsza! Pokonała 
10 tys. grafików z 40 krajów!

Prawie 10 tysięcy prac z 40 
krajów nadesłano na konkurs w 
ramach XX Międzynarodowego 
Biennale Grafiki Dzieci i Mło-

dzieży, organizowanego przez 
Galerię i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka w Toru-
niu. 18-letnia Agata Ostafijczuk 
z pracowni grafiki warsztatowej 
Młodzieżowego Domu Kultury 
w Stargardzie otrzymała nagro-
dę w grupie wiekowej 17-20 lat! 
Jej opiekunem jest znany, świa-
towy grafik i nauczyciel star-
gardzkiej placówki, Pan Ryszard 
Baloń.

W konkursie przyznano 40 
nagród oraz 40 wyróżnień in-
dywidualnych, doceniono tak-
że instytucje za kolekcje prac. 
Swoje linoryty, papieroryty, ko-
lografie, litografie, serigrafie, 
akwaforty i akwatinty nadesłali 
do Torunia młodzi twórcy z róż-
nych, często bardzo odległych 
zakątków świata. Wśród na-
grodzonych artystów są dzieci i 
młodzież z Azerbejdżanu, Ban-
gladeszu, Chin, Czech, Słowacji 
i Słowenii, Rosji oraz Brazylii a 
także Polski.

Maciej Dura-Pomarański
MDK

Grafika autorstwa Agaty Ostafijczuk


