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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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Gdzie się podzieją 
bezdomni? s. 8s. 7
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Pół wieku razem!!

Wolne miejsca

Dobrzany

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

Filmowe sceny na Osiedlu Zachód 

Po  balkonach  
w samej bieliźnie

Bielkowo, Jęczydół

Będą nadal strzelać

Osiedle Pyrzyckie
Będzie parkingi i 
chodniki

Ku przestrodze

Niebezpieczna 
kolizja s. 4

Czy  
odwołają burmistrz?

BANERY
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lNAJTANIEJ w okolicy

reKlama

r e K l a m a
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

Dyrektor szpitala odpowiada na pytania 
radnych 

Czyżby powiało 
optymizmem…?  

Poszukuje pracownika 
gospodarstwa 

do hodowli bydła 
opasowego

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- stabilną pracę

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny: 

609 341 111

Gospodarstwo 
w Karkowie 

s. 5
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Konkurs z grodami!
Wśród czytelników, którzy do dnia 9.11.2016 dostarczą do redakcji Dziennika Star-
gardzkiego kupon konkursowy rozlosujemy 4 podwójne vouchery ufundowane przez 
Kino Helios w Szczecinie

...........................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, telefon

Zwycięscy zostaną telefonicznie poinformowani o sposobie odbioru nagrody.
Zapraszamy do udziału!

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

W dzisiejszej sondzie pytamy mieszkańców, czy w swojej 
okolicy spotykają ludzi bezdomnych i czy, według nich, 
mają oni wystarczającą pomoc.

Renata Langner
W mojej okolicy są bezdom-

ni. A czy mają wystarczającą 
pomoc? Wydaje mi się, że oni 
nie chcą w ogóle pomocy. Wolą 
sobie żyć po swojemu. Siedzą 
gdzieś pod sklepami i jeśli uda 
im się nazbierać jakichś pienię-
dzy, to idą się napić. 

Krzysztof Orliński
Kiedyś mieszkałem na Stru-

ga w pobliżu Ogniska św. Bra-
ta Alberta i tam są sami bez-
domni. Nieraz spotykałem ich 
również w amfiteatrze. Urzą-
dzali tam sobie spanie. W każ-
dym bądź razie na mieście nie 
rzucają się oni w oczy. Jeże-
li potrzebują pomocy, to mają 
do dyspozycji Ognisko Św. Brata Alberta, Caritas. Mają pod tym 
względem chyba całkiem niezłą sytuację. 

Julita Małecka
Na pewno w mojej okolicy są 

bezdomni. Myślę, że mają oni 
dostęp do pomocy, tylko nie 
chcą z niej korzystać. Obecnie 
jeszcze ich tak nie widać, ale gdy 
nadejdzie zima, staną się bez 
wątpienia bardziej widoczni. 
A przecież mają pomoc, bo dla 

przykładu istnieje Caritas, czy inne organizacje. Ale oni nie chcą tej 
pomocy, bo obrali inną drogę życia. 

Małgorzata Gręda
Bezdomnych widać na uli-

cach. Zdaje się, że istnieją dla 
nich jakieś schroniska, ale nie 
mam pojęcia, czy z nich korzy-
stają. Część bezdomnych zasłu-
żyła sobie na stan, w jakim się 
znajdują, ale część po prostu 
nie miała innego wyjścia. 

Robert Borowski
Na razie nie spotkałem ich w 

mojej okolicy, jedynie w pobli-
żu dworca, ale tylko w sezonie 
letnim. Natomiast jeśli chodzi o 
opiekę, to nie sądzę, żeby gdziekol-
wiek w Polsce była solidna opieka 
dla ludzi bezdomnych. Oczywi-
ście funkcjonują noclegownie, ale 
przeważnie bezdomni są ludźmi 
pijącymi, a żeby skorzystać z noc-
legowni trzeba być trzeźwym. 

(ps)
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redakcja@dziennikstargardzki.pl

Kupię 
meldunek czasowy 

na terenie
 powiatu 

Stargardzkiego. 
Tel.507707402 

Idzie zima

Gdzie się podzieją bezdomni?
Już od połowy października mamy do czynienia z coraz większym chłodem. Jak co roku w tym okresie wraca problem z bezdomnymi przebywają-
cymi na terenie Stargardu. W związku z tym udaliśmy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby dowiedzieć się w jaki sposób placówka 
ta pomaga bezdomnym w tym trudnym dla nich okresie

Wystartował projekt socjalny 
pod nazwą „Stop Obojętności – 
akcja zima 2016-2017”, w myśl 
którego Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Stargardzie we 
współpracy z instytucjami oraz 
organizacjami pozarządowymi, w 
tym z Komendą Powiatową Poli-
cji oraz Strażą Miejską prowadzi 
cykliczne działania o charakterze 
prewencyjnym, polegające na mo-
nitorowaniu miejsc przebywania 
osób bezdomnych w miesiącach 
jesienno-zimowych. Działania te 
mają na celu również udzielenie 
takim osobom niezbędnej pomo-
cy w postaci bezpiecznego schro-
nienia, zapewnienia ciepłych po-
siłków, opału na zimę i w razie 
konieczności pomocy medycznej. 
Stargardzki MOPS bezdomnym 
pomaga już od 26 lat, a od 2007 
roku w tym celu został utworzony 
specjalny zespół, w skład które-
go wchodzą panie Edyta Stawiń-
ska-Dżuman, Anna Zborowska 
oraz Emilia Machocka. Pracow-
nicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zajmują się tylko tym 
obszarem, tak aby kompleksowo 
pomagać osobom bezdomnym, 
zarówno tym, które przebywają w 
schroniskach jak i w innych po-
mieszczeniach niemieszkalnych, 
takich jak: działki, śmietniki, uli-
ce itd. Na terenie Stargardu funk-
cjonują dwa schroniska. Jednym 
z nich jest Centrum Socjalne Ca-
ritas, znajdujące się przy ul. Kra-
sińskiego 10, w którym znajduje 
się 50 miejsc noclegowych. Cen-
trum Socjalne Caritas posiada 
również tzw. ogrzewalnię, w któ-
rej przewidziano 20 miejsc, a tak-
że łaźnię oraz znajdujący się przy 
ul. Krasińskiego 19 gminny ośro-
dek wsparcia dla kobiet z dzieć-
mi, gdzie przewidziano 45 miejsc. 
Poza tym przy ul. Okulickiego 3 

funkcjonuje Stowarzyszenie Lu-
dzi Bezdomnych, Samotnych Ma-
tek z Dziećmi, w którym znajdu-
je się 50 miejsc noclegowych. W 
samym powiecie stargardzkim w 
tym roku zarejestrowano ponad 
230 bezdomnych, dlatego jak wi-
dać, zapotrzebowanie na wymie-
nione w tym tekście ośrodki jest 
wciąż spore. Problemem są nawy-
ki osób, które powinny do takich 
ośrodków trafiać. Otóż podsta-
wowymi wymaganiami jest trzeź-
wość, a z tym to już różnie bywa. 
Wyjątkiem jest ogrzewalnia, w 
której przyjmowani są także lu-
dzie pod wpływem alkoholu. - Od 
stycznia do września 2016 roku za-
rejestrowanych w naszych kartote-
kach Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej było 237 bezdomnych. 
Są tutaj w tych danych również 
matki z dziećmi. Oprócz dwóch ty-
powych schronisk dla bezdomnych 
funkcjonuje również ogrzewalnia. 
Działa ona sezonowo; okresowo 
jej działalność zaczyna się 1 paź-
dziernika i kończy się 30 kwiet-
nia, czyli cyklicznie na okres zimo-
wy. Mogą tam przebywać również 
osoby pod wpływem alkoholu, do 
1,5 promila. Czynna jest od godzi-
ny 19:00 do 7:00. Osoby bezdom-
ne mogą tam przyjść i się ogrzać, 
aby przesiedzieć tę noc po prostu w 
ciepłym pomieszczeniu, jak będą 
chciały to mogą się również wyką-
pać i zmienić odzież, na tę którą 
tam otrzymają – wyjaśnia Edyta 
Stawińska-Dżuman. Jak przyzna-
ją pracownicy MOPS, ludzie bez-
domni są bardzo mobilni, przez 
co trudno przedstawić konkretną 
liczbę tych osób przebywających 
w schroniskach w danym miesią-
cu. Zdecydowanie łatwiej jest wy-
mienić osoby, które są nowe, bądź 
też takie, które trafiły do schroni-
ska nie z samego miasta Stargard, 
a z terenów powiatu. – Miesięcz-
nie trafia do nas średnio około 4-5 
nowych osób. Część osób przeby-
wa w schroniskach non stop, są 
to szczególnie starsi ludzie, któ-
rzy niekiedy bywają również scho-
rowani.  Młodsze osoby, gdy tyl-
ko zbliża się wiosna, opuszczają 
schronisko, niektórzy podejmują 
pracę, stać ich na wynajęcie poko-
ju, a wracają do schroniska zimą. 
Mnóstwo bezdomnych napływa do 
nas z gminy, takich osób w schro-
nisku Stowarzyszenia Ludzi Bez-
domnych od stycznia do września 
przewinęło się 48, w tym 28 osób 
trafiło spoza Stargardu, czyli po-
nad 50 procent. W schronisku Ca-
ritasu „przyjezdnych” jest mniej, 

bo na 85 osób, pięciu bezdomnych 
było spoza Stargardu – mówi Edy-
ta Stawińska-Dżuman. Praca pań 
z zespołu zajmującego się bez-
domnymi polega na ciągłym mo-
nitorowaniu tego środowiska, tak 
aby uniknąć tragedii. Pomagają 
przy tym funkcjonariusze Straży 
Miejskiej, którzy niejednokrotnie 
dzwonią po pracowników MOPS 
lub też osobiście zabierają zespół 
na miejsce, w którym ujawniono 
kolejne schronienia bezdomnych. 

Streetworkerzy
Od 2012 roku bardzo dużo 

przy takich sytuacjach pomagają 
tak zwani „streetworkerzy”, czyli 
osoby zatrudnione przez Caritas, 
które mają za zdanie patrolowa-
nie ulic. Więcej o ich zadaniach 
opowiedziała nam Edyta Sta-
wińska-Dżuman. - Od 2012 roku 
Centrum Socjalne Caritas zatrud-
nia dwóch pracowników ulicznych 
nazywanych „streetworkerami”, 
którzy mają za zadanie tak jak-
by patrolować te ulice i wyszuki-
wać miejsca, w których przebywa-
ją osoby bezdomne. Ich zadaniem 
jest informowanie takich osób 
gdzie mogą uzyskać pomoc i jaka 
to ma być pomoc. Generalnie bar-
dzo fajnie nam się z nimi współ-
pracuje, często dzwonią do nas 
mówiąc gdzie znajduje się osoba 
bezdomna, albo przyprowadza-
ją ją bezpośrednio do nas. Wtedy 
gdy taka osoba jest przyprowadzo-
na przez „streetworkerów” rozma-
wiamy o tym czego oczekuje, mó-
wimy co możemy zaproponować, 
a decyzję podejmuje bezdomny. 
Zdarza się, że taka osoba chce iść 
do schroniska i zmienić swój styl 
życia, a zdarza się też tak, że nie. 

Jeśli bezdomni wyrażają chęć pój-
ścia do schroniska, to od razu są 
tam przewożeni oraz umieszczeni, 
a na drugi dzień przeprowadzamy 
wywiad i robimy naszą pracę for-
malną. Jeśli ktoś się nie zgadza na 
naszą pomoc, to musimy uszano-
wać jego wolę. Oczywiście nie zo-
stawiamy takiej osoby na pastwę 
losu i monitorujemy to co z tymi 
ludźmi się dzieje. Często jeździmy 
po różnych miejscach, w których 
wiemy, że przebywają bezdom-
ni, rozpoczęliśmy monitorowanie 
tych miejsc od połowy październi-
ka, gdy rozpoczęły się już większe 
chłody, do prawie końca kwietnia 
co dwa tygodnie mamy takie ak-
cje z policją i ze Strażą Miejską. W 
dzień takiego monitoringu objeż-
dżamy wszystkie te miejsca, w któ-
rych znajdują się osoby bezdomne. 
Należy pamiętać, że część osób ma 
problemy z alkoholem i to jest ta 
bariera dla nich, przez którą decy-
dują się żyć na ulicy,  bo w schro-
niskach wymaga się życia w trzeź-
wości – tłumaczy Edyta Stawiń-
ska-Dżuman. 

Pomagają wyjść na prostą
Praca stargardzkiego MOPS 

nie skupia się tylko i wyłącznie na 
udzielaniu schronienia, Ośrodek 
stara się również pomóc osobom 
bezdomnym „stanąć na własnych 
nogach”. To wspólna praca, mają-
ca na celu aktywizację zawodową. 

- Proponujemy terapię oraz moty-
wujemy te osoby do podjęcia takiej 
terapii, bo nie oszukujmy się - w 
połowie przypadków ich bezdom-
ność jest spowodowana problema-
mi z alkoholem. Motywujemy do 
terapii, ona jest podstawą do wy-
konania kolejnego kroku, bo jeśli 
taka osoba nie będzie umiała wy-
trzymać w trzeźwości, to pracy też 
nie utrzyma… - tłumaczy nasza 
rozmówczyni. Następnym kro-
kiem jest skierowanie podopiecz-
nego do pracy. Jeżeli ta osoba 
jest wstanie wyjść z tej bezdom-
ności, jest po terapii i pracuje, to 
ma szansę otrzymania wspiera-
nego mieszkania, przeznaczone-
go właśnie dla osób bezdomnych, 
które starają się wrócić do życia 
w społeczeństwie. Wierzymy, 
że praca zespołu stargardzkie-
go MOPS będzie przynosiła jak 
najwięcej pozytywnych efektów, 
a osoby bezdomne szczęśliwie 
przezimują ten trudny dla nich 
okres. 

KR  

Pracownicy MOPS zajmujący się pomocą osobom bezdomnym nie mogą narzekać na brak pracy. Na zdjęciu od lewej - Edyta 
Stawińska-Dżuman oraz Anna Zborowska

W 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Stargardzie utworzył spe-
cjalny zespół, który zajmuje się pomocą 
dla osób bezdomnych

NeKrOlOG

OGŁOSZeNIe

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy,  

że dnia 30,10,2016 r. 
zmarł

Janusz  
Łapa

Ceremonia pogrzebowa 
odbędzie się 05.11.2016 r. 
(sobota) o godz. 13.30 na 

nowym cmentarzu GIŻYNEK.
O czym zawiadamia 

Pogrążona w smutku 
rodzina
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Filmowe sceny na Osiedlu Zachód 

Uciekał po  balkonach  
w samej bieliźnie
Od kilku miesięcy ukrywał się przed stróżami prawa i nie zważając na swoje bezpieczeń-
stwo uciekał po balkonach z mieszkania na 10 piętrze jednego z bloków na Os. Zachód. 
We czwartek (27 października) 21-letni Stargardzianin zatrzymany został w bieliźnie w 
trakcie takiej ucieczki. Podejrzany za rozbój w recydywie najbliższe trzy lata spędzi w 
więzieniu.

We czwartek (27 październi-
ka) funkcjonariusze z Zespo-
łu Operacyjno – Rozpoznaw-
czego weszli do mieszkania po-
dejrzewanego, a ten w bieliźnie 
wybiegł na balkon, gdzie ślad 
po nim zaginął. Jednak szyb-
ka lustracja bloku mieszkalnego 
doprowadziła do zatrzymania 
mężczyzny na balkonie niższej 
kondygnacji klatki sąsiadującej. 
Prowadzone czynności pozwoli-
ły również odzyskać skradzione 
mienie. 

Realizacja czynności proceso-
wych oraz operacyjnych szybko 
pozwoliła wytypować odpowie-
dzialnego za ten czyn 21-letnie-
go Stargardzianina mieszkające-
go na 10 piętrze jednego z blo-
ków na osiedlu Zachód. Jed-
nak jego zatrzymanie nie było 
już takie proste, bo mężczyzna 
wiedząc, że był karany za takie 
przestępstwo ukrywał się, a przy 
próbie zatrzymania nie dbając o 

swoje życie i zdrowie uciekał po 
balkonach.   Stargardzcy poli-
cjanci w czerwcu br. przyjęli za-
wiadomienie w sprawie rozbo-
ju, do jakiego doszło przy uli-
cy Ceglanej. Wówczas nieznany 
sprawca podszedł do pokrzyw-
dzonego i po zadaniu mu kilku 
uderzeń zabrał telefon komór-

kowy. Podejrzany po usłyszeniu 
zarzutów w warunkach recydy-
wy został skazany na karę bez-
względnego pozbawienia wol-
ności i teraz  na najbliższe trzy 
lata więzienia.  

red
podkom. Łukasz Famulski

Po balkonach na jednym z bloków Os. Zachód poszukiwany brawurowo uciekał 
przed policją

Ku przestrodze

Niebezpieczna 
kolizja
We środę (3 listopada) około godz. 16 na skrzyżowaniu 
ulic Gdańskiej i Szosy Maszewskiej doszło do groźnej 
kolizji.

Jadący od strony miasta 26-let-
ni mieszkaniec Stargardu, kierują-
cy BMW skręcając w lewo w Szo-
sę Maszewską wymusił pierwszeń-
stwo jadącemu od strony ulicy 
Gdańskiej w kierunku miasta kie-
rowcy volkswagena caddy. W wy-
niku wymuszenia doszło do zde-
rzenia pojazdów. 

Na  miejsce zdarzenia przybyła 
policja, która dokonała oględzin. W 
wyniku kontroli na zawartość alko-
holu we krwi stwierdzono, że obaj 
kierujący byli trzeźwi. Na szczęście 
żaden z kierowców nie doznał ob-
rażeń ciała. Sprawca kolizji został 
ukarany mandatem karnym.

(red)

Uszkodzony samochód został odholowany

Os. Pyrzyckie

Będą parkingi i chodniki  
na Wierzyńskiego
Już w przyszłym roku przebudowane zostaną drogi dla pieszych i miejsca postojowe 
przy ul. Wierzyńskiego – od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. 
Kruczkowskiego. W listopadzie rozstrzygnięty ma być przetarg, a w grudniu podpisana 
umowa na wykonanie robót. 

O tym, że powstaną tam nowe 
parkingi mieszkańcy osiedla Py-
rzyckiego zdecydowali głosu-
jąc w Stargardzkim Budżecie 
Obywatelskim. Inwestycja za 
300 000 zł okazała się bezkonku-

rencyjna – projekt poparło pra-
wie 800 osób. Zabezpieczona 
kwota wystarczyłaby jednak na 
wykonanie miejsc postojowych 
i chodników tylko na części uli-
cy. Mając na uwadze bezpieczeń-

stwo uczniów pobliskiej Szkoły 
Podstawowej nr 6 i mieszkań-
ców okolicy zdecydowano 

o wykonaniu szerszego zakre-
su prac. 

Po remoncie do dyspozycji bę-
dzie 350 m wyremontowanych 
chodników oraz ponad 80 no-
wych parkingów. Teraz kierow-
cy zostawiają samochody rów-
nież na trawnikach. Problemy ze 
znalezieniem wolnego miejsca 
postojowego pojawiają się głów-
nie rano i po południu, kiedy 
uczniowie przyjeżdżają do szko-
ły i wracają do domów. Przy wy-
remontowanych chodnikach i 
parkingach wymienione będzie 
także oświetlenie uliczne. Całość 
uzupełnią nowe drzewa. 

red

Z powodu braku miejsc kierowcy parkują na trawnikach

Podsumowanie długiego weekendu

Czterech na 
podwójnym gazie
Bilans zdarzeń drogowych na terenie powiatu stargardz-
kiego podczas akcji „Znicz 2016” przedstawia się nastę-
pująco - czterech nietrzeźwych kierujących, 18 kolizji i 
jeden wypadek drogowy, w którym jedna osoba została 
ranna. 

Najpoważniejsze z tych zda-
rzeń miało miejsce na skrzyżo-
waniu ulic Kościuszki, Szczeciń-
skiej i Wileńskiej. Do tego wy-
padku doszło we wtorek 1 li-
stopada około godziny 16.30, 
kiedy kierujący volvo V70 ja-
dąc z ulicy Kościuszki poru-
szał się w stronę Szczecina, na-
tomiast mercedes GLK wyjeż-
dżał w stronę centrum z ulicy 
Wileńskiej. Wskutek zderzenia 
pojazdów 31-letnia pasażerka 
mercedesa przetransportowana 
została do stargardzkiego szpi-
tala, natomiast zarówno 25-let-
ni kierowca volvo, jak i 61-letni 
kierowca mercedesa nie doznali 
obrażeń ciała. Obaj byli trzeźwi. 

Ogółem mundurowi interwe-
niowali przy osiemnastu nie-
groźnych kolizjach. Liczne kon-
trole drogowe i badanie stanu 
trzeźwości kierujących skutko-

wały zatrzymaniem czterech 
mężczyzn, którzy kierowali w 
stanie nietrzeźwości oraz sied-
miu amatorów jednośladów, 
którzy mimo spożytego alkoho-
lu poruszali się rowerami. 

Z danych statystycznych wy-
nika, że w takim samym okre-
sie roku ubiegłego, tj. od 28 paź-
dziernika do 2 listopada 2015 r., 
na drogach powiatu stargardz-
kiego nie doszło do wypadków 
drogowych, ale w tych dniach 
do Policji zgłoszono 22 kolizje 
drogowe. Większość tych zda-
rzeń miała miejsce poza rejona-
mi cmentarzy i spowodowana 
była głównie niedostosowaniem 
prędkości jazdy do panujących 
warunków drogowych. Wów-
czas nie zatrzymano nietrzeź-
wych kierujących. 

podkom. Łukasz Famulski
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Dyrektor P. Bakun odpowiada na pytania radnych 

Czyżby powiało optymizmem…?   
Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej na pytania radnych odpowiadał dyrektor stargardzkiego szpitala Paweł Bakun. W najbliższym czasie czeka 
nas wiele zmian, które dostrzeże każdy pacjent odwiedzający placówkę.

Od dawna wiadomo, że sytu-
acja stargardzkiego szpitala nie 
jest najlepsza. Wielokrotnie in-
formowaliśmy w Dzienniku o 
ogromnym zadłużeniu placów-
ki oraz problemach organiza-
cyjnych. W poprzednim wy-
daniu pisaliśmy, że radni Rady 
Miasta postanowili przekazać 
ponad 320 tysięcy złotych na 
zakup potrzebnego sprzętu me-
dycznego. Dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Wielospe-
cjalistycznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Stargardzie 
mówi, że to dopiero początek 
zmian w placówce, które mają 
poprawić nie tylko płynność 
finansową szpitala, ale przede 
wszystkim jakość świadczo-
nych pacjentom usług. Dyrek-
tor odpowiadał na pytania rad-
nych, które dotyczyły przede 
wszystkim tematów związa-
nych z obsługą pacjentów w 
szpitalu.

O przeznaczenie środków 
na sprzęt medyczny zapytał 
radny Czesław Kwiatkowski. 
W pierwszej wersji wniosku 
o dofinansowanie Paweł Ba-
kun wskazał, że dotacja będzie 
przeznaczona na zakup oczne-
go tomografu komputerowe-
go, mobilnego aparatu USG i 
głowicy USG na szpitalny od-
dział ratunkowy. Jednak dyrek-
tor postanowił zmienić prośbę i 
zamiast aparatu USG i głowicy 
chciał, by radni dofinansowali 
zakup mammografu. - Kilka se-
sji temu przyjęliśmy stanowisko 
w sprawie oddziału ratunkowe-
go i liczyłem, że sprzęt, który 
damy będzie na ten oddział- 
mówił Czesław Kwiatkowski. 
Paweł Bakun mówi, że wszyst-
kie te zakupy mają charakter 
inwestycyjny. - Te wydatki roz-
szerzą naszą działalność, polep-
szą jakość i dostępność naszych 
usług. Tomograf oczny pozwo-
li nie tylko zwiększyć ilość ba-

dań, ale też ich jakość. Ta zmia-
na, która nastąpiła odnośnie 
wniosku o zakup USG była ko-
nieczna. Zakładam, że w naj-
bliższych miesiącach potrzeb-
ne USG i tak zostanie zaku-
pione do SOR, bo jest to jeden 
z elementów założeń strategii 
poprawy funkcjonowania tego 
oddziału, co jest bardzo ważne- 
mówił Paweł Bakun.

Radna Edyta Domińczak za-
pytała dyrektora szpitala o sy-
tuację związaną z badaniami 
mammograficznymi w placów-
ce. - Chodzą słuchy, że do końca 
października ma być zamknięta 
pracownia mammograficzna. 
Czy w związku z tym są jakieś 
ustalenia ze szpitalem w Gryfi-
cach?- pytała radna. - Zawnio-
skowałem o dotację na zakup 
sprzętu do pracowni mammo-
graficznej- mówi Paweł Bakun. 
- Jest szansa, żeby na miarę na-
szych możliwości tę pracownię 
nadal w Stargardzie prowadzić. 
Starałem się tak to skalkulować, 
aby to nie oznaczało dodatko-
wej straty, żeby do tej pracowni 
nie dokładać. Jesteśmy w kon-
takcie z dyrektorem szpitala w 
Gryficach (który do tej pory 
wykonywał badania- przyp. 
red.) i z dyrekcją Narodowego 
Funduszu Zdrowia, żeby w ra-
mach cesji umowy te świadcze-
nia na miejscu nadal realizo-
wać. To wymagało spełnienia 
całej masy wymagań i próbuje-
my to w bardzo pilnym termi-
nie zrealizować i to ma szansę 
się udać. Jest duże prawdopo-
dobieństwo graniczące z pew-
nością. Oprócz dobrej woli 
wszystkich stron wymaga to 
również uwzględnienia tech-
nicznych wymogów integracji 
i mam nadzieję, że płynnie uda 
się to zrobić z dniem 1 listopa-
da, a jeśli nie to poprosimy o 
przesunięcie, ale takie, aby za-
chować ciągłość tych świad-

czeń- odpowiadał dyrektor 
szpitala w Stargardzie.

Z pytaniem do Pawła Bakuna 
zwróciła się także radna Mario-
la Łada-Siwiec. - Kilka miesięcy 
temu rozmawialiśmy na temat 
SOR-u i mówił Pan o pomy-
śle powstania SOR-u dziecięce-
go. Czy uważa Pan, że sytuacja 
w SOR-ze jest lepsza i jakie wi-
dzi Pan rozwiązanie, bo wybor-
cy nadal skarżą się na SOR i ko-
lejki w przyszpitalnych porad-
niach do lekarzy specjalistów. 
Słyszałam o pomyśle pasków 
na rękę, jak to będzie funkcjo-
nowało?- pytała radna. - Nasz 
SOR oprócz tego, że udziela po-
mocy doraźnej osobom potrze-
bującym w szczególnej sytuacji, 
jest również izbą przyjęć. Tak 
to jest organizacyjnie na dzień 
dzisiejszy rozwiązane, tak to też 
jest finansowane przez NFZ. 
Nasz SOR jest bardzo moc-
no obciążony, tam jest udzie-
lanych bardzo dużo świadczeń, 
dużo więcej niż w innych oko-
licznych jednostkach. Dziennie 
zostaje zaopatrzonych około 80 
osób, część trafia na oddzia-
ły. Przeniesienie dziecięcej izby 
przyjęć do oddziału dziecięce-
go jest niemożliwe, ponieważ 
obecnie jest tam niedokończo-
na inwestycja i część oddziału 
spełnia standardy, a część nie. 
Duży problem stanowi zatrud-
nienie lekarza systemu do od-
działu. Dzięki temu na SOR-ze 
będzie jeden lekarz więcej, co 
oznacza lepszą opiekę i mniej-
sze oczekiwanie. Jest to też le-
karz anestezjolog z pierwszym 
stopniem specjalizacji i on też 
wspomoże nas w zakresie ane-
stezjologii. Wszystkie proble-
my staramy się  rozwiązywać, 
są przygotowane rozwiązania, 
one w najbliższym czasie wej-
dą w życie i mam nadzieję, że 
to w większym stopniu będzie 
odczuwalne dla pacjentów. Je-
steśmy logistycznie przygoto-
wani do wprowadzenia tria-
ge’u. Polega on na segregacji 
ze względu na stan zdrowia i 
pilność zaopatrzenia. Pacjen-
ci będą oznakowywani i przy-
gotowane mamy tablice, żeby 
to logistycznie działało. Więk-
sza część SOR-ów taki system 
już wdrożyła w ostatnim cza-
sie. Pacjenci będą segregowa-
ni według trzech grup. Pierw-
szą grupę stanowią osoby, któ-
re mogą spokojnie zaczekać, bo 
ich stan nie zagraża życiu i po-
ważnymi konsekwencjami dla 

zdrowia, drugą grupę- osoby ze 
stanem niestabilnym i koniecz-
nością monitorowania, a trze-
cią- osoby, którym należy na-
tychmiast udzielić pomocy. Ro-
bimy dodatkowy nabór ratow-
ników medycznych, od 1 listo-
pada triage będzie funkcjono-
wał w ramach naszego oddzia-
łu, co spowoduje lepszą opiekę 
i lepszy komfort dla pacjenta, 
bo będzie wiedział, że ktoś się 
nim interesuje, monitoruje jego 
stan zdrowia, nawet jeśli musi 
zaczekać chwilę, aż trafi czy to 
na oddział czy uzyska konkret-
ne świadczenia medyczne- tłu-
maczył Paweł Bakun.

Jako ostatni pytania zadawa-
li Zdzisław Wilk i po raz kolej-
ny Mariola Łada-Siwiec. Rad-
ny Zdzisław Wilk poruszył te-
mat nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej. - Czy istnieje moż-
liwość, że przychodnia przy ul. 
Pierwszej Brygady pełniąca dy-
żur w godzinach popołudnio-
wych będzie przeniesiona do 
budynków przyszpitalnych? 
Wpłynie to na pewno na funk-
cjonowanie SOR-u.- pytał rad-
ny. Dyrektor szpitala odpowie-
dział: - Jednym z przedsięwzięć 
uruchamianych w ramach na-
szego zakładu jest stworzenie 
podstawowej opieki zdrowot-
nej. Rozpoczęliśmy już nad 
tym prace, które mam nadzie-
ję pozwolą świadczyć w tym 
zakresie pomoc medyczną od 
1 stycznia, czyli w ten sposób, 
żeby jeszcze w tym roku moż-
na było zacząć zapisywać się 
do lekarza rodzinnego u nas 
w zakładzie. Jeżeli to się uda, 
a raczej tak, to będzie krok do 
tego, żeby ubiegać się o prze-

jęcie również świadczeń w za-
kresie opieki nocnej i świątecz-
nej. Radna Mariola Łada-Si-
wiec zapytała: - Czy widzi Pan 
rozwiązanie jeśli chodzi o oso-
by będące pod wpływem sub-
stancji psychoaktywnych? Jest 
ich przyjmowanych sporo na 
SOR-ze i są w bezpośrednim 
zagrożeniu życia. Co z nimi?. - 
Część z tych pacjentów jest na-
szymi pacjentami, ale niektó-
rzy nie są, ale wchodzą w ob-
szar szpitala. Te osoby, nieza-
leżnie czy pod wpływem alko-
holu czy innych środków psy-
chotropowych muszą otrzymać 
pomoc. Na dzień dzisiejszy nie 
mamy rozwiązania, nie ma co z 
nimi zrobić i często jest tak, że 
dzieci i takie osoby są na jed-
nym korytarzu. Wygospodaro-
waliśmy miejsce, które może-
my rozbudować niedużym na-
kładem środków i dobudujemy 
pomieszczenie, gdzie będziemy 
mogli takie osoby odizolować i 
będą one monitorowane- tłu-
maczy Paweł Bakun, dyrektor 
szpitala w Stargardzie.

Sytuacja stargardzkiej pla-
cówki powoduje, że pytań do-
tyczących jej funkcjonowania i 
planowanych zmian jest znacz-
nie więcej. Radni poruszyli te-
maty, które dotyczą najbliż-
szych i najistotniejszych zmian, 
ale z pewnością jeszcze wielo-
krotnie będą pytali o pozostałe 
wątpliwości oraz monitorowali 
postępy w naprawie placówki. 
Dlatego temat restrukturyzacji 
szpitala z pewnością będzie po-
jawiał się w Dzienniku jeszcze 
wielokrotnie. 

Michał Padiasek

Na pytania radnych odpowiadał dyrektor szpitala Paweł Bakun

OGŁOSZeNIe
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XXI Sesja rady Gminy Stargard

Określili stawki podatku od 
nieruchomości 
W piątek (28 października) o godzinie 10:00, rozpoczęła się XXI sesja Rady Gminy 
Stargard. Radni podczas obrad m.in. określili wysokości stawek podatku od nierucho-
mości. Ponadto nadano w miejscowości Grzędzice nazwy nowym ulicom, które stano-
wią dojazdy do posesji, a także dokonano zmian w budżecie gminy. 

Podczas XXI Sesji Rady Gmi-
ny Stargard najważniejszym 
dla mieszkańców punktem ob-
rad, był ten  dotyczący określe-
nia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości. Proponowa-
ne stawki podatku od nierucho-
mości na 2017 rok obejmujące 
budynki mieszkalne oraz pozo-
stałe, w tym zajęte na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego oraz 
przez organizacje pożytku pu-
blicznego, garaże oraz grunty 
związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej - pozosta-
ły bez zmian w stosunku do sta-
wek, które obowiązują obecnie. 
Pozostałe proponowane stawki 
stanowią górne granice stawek 
kwotowych ogłoszonych przez 
Ministra Finansów na 2017 rok, 
z wyjątkiem stawki od budyn-
ków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Wójt w projekcie 
uchwały zaproponował nastę-
pujące roczne stawki: od grun-
tów – 0,77 zł od 1 m2 związa-
nych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, - 4,54 zł od 
1 ha pod wodami powierzchnio-
wymi, - 0,19 zł od 1 m2 pozosta-
łych gruntów, w tym tych zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku 
publicznego, - 2,98 zł od 1 m2 
gruntów niezabudowanych ob-
jętych obszarem rewitalizacji. 
Od 1 m2 powierzchni użytkowej 
właściciele budynków mieszkal-
nych zapłacić by mieli 0,66 zł, 
właściciele budynków związa-
nych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej – 20,50 zł 
od 1 m2, 10,59 zł od 1 m2 zapła-
cą właściciele budynków zaję-
tych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materia-
łem siewnym, natomiast osoby, 
które w danym budynku prowa-
dzą działalności lecznicze zapła-
cą podatek w wysokości – 4,61 
zł od 1 m2. W przypadku pozo-
stałych budynków lub ich czę-
ści nie służących prowadzeniu 
działalności gospodarczej staw-
ki prezentują się następująco w 
poszczególnych przypadkach: 
budynki użytkowane dla celów 
letniskowych – 7,62 zł od 1 m2, 
garaże – 7,43 zł od 1 m2, użytko-
wane dla celów innych niż dom-

ki letniskowe oraz garaże – 4,20 
zł od 1 m2. Przy pozostałych 
budynkach lub ich części zaję-
tych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożyt-
ku publicznego oraz przez or-
ganizację pożytku publicznego 
podatek miałby wynosić 3,97 zł 
od 1 m2. Osoby, które są w trak-
cie budowy, zapłacą 2% warto-
ści ich budowli. Wójt w uzasad-
nieniu poinformował, że przy 
zastosowaniu górnych stawek 
kwotowych, podatek od nieru-
chomości w przyszłym roku wy-
niósłby ogółem 8 206 521,12 zł, 
natomiast według zapropono-
wanych przez gminę stawek po-
datek wyniesie 7  258  818,69 zł. 
Radni podczas krótkiej dyskusji 
nie do końca byli zadowoleni z 
podwyżek przy niektórych pod-
punktach. - Uważam, że nie wol-
no z dnia na dzień podnieść po-
datku, bo to wywoła niezadowo-
lenie społeczności. Oczywiście, że 
trzeba podnieść podatki  i wie-
my jakie są potrzeby, ale trzeba 
to zrobić rozsądnie. Uważam, że 
takie drastyczne podnoszenie jest 
na wyrost – mówił Przewodni-
czący Rady Gminy Edward Ko-
smal. Ostatecznie radni przysta-
li na propozycję Wójta i uchwa-
lili proponowane stawki na 2017 
rok.  Rada zatwierdziła również 
proponowane zmiany w budże-
cie gminy na 2016 rok. Zwięk-
szono wydatki o 25 154 zł, z cze-
go pieniądze te mają trafić na 
pomoc społeczną oraz domy i 
ośrodki kultury, świetlice i klu-
by. Zwiększono również wydat-
ki o kwotę 38 748 zł, a pieniądze 
przyznano na administrację pu-
bliczną, gospodarkę komunalną 

i ochronę środowiska, kulturę i 
ochronę dziedzictwa narodowe-
go, domy i ośrodki kultury, świe-
tlice i kluby, a także na pozosta-
łą działalność, w tym w najwięk-
szej kwocie na wydatki majątko-
we, takie jak inwestycje i zaku-
py inwestycyjne. Budżet został 
uszczuplony o 13 594 zł, z czego 
najwięcej bo 9 300 zł odebrano z 
obiektów sportowych. Zmienio-
no również wydatki jednostek 
pomocniczych. Podczas sesji 
radni uchwalili także wniosek w 
sprawie nadania nazw ulicom w 
miejscowości Grzędzice. Droga 
stanowiąca działkę o numerze 
geodezyjnym 11/17 biegnąca 
od ulicy Warzywnej w kierunku 
wschodnim, nazywać się będzie 
ulicą Oliwkową, natomiast dro-
ga stanowiąca działkę o nume-
rze 12/6 biegnąca od ulicy Wa-
rzywnej w kierunku wschod-
nim, nazywać się będzie uli-
cą Narcyzową. W uzasadnieniu 
Wójt informuje, że są to drogi 
wewnętrzne, stanowiące współ-
własność osób fizycznych, któ-
re wystąpiły do gminy z odręb-
nymi wnioskami o nadanie dro-
gom powyższych nazw. Drogi te 
stanowią dojazdy do nierucho-
mości, dla których decyzjami o 
warunkach zabudowy ustalono 
lokalizację budynków mieszkal-
nych. Dzięki nadaniu nazw tym 
drogom, zostaną ustalone nu-
mery porządkowe dla progno-
zowanych i nowo budowanych 
budynków mieszkalnych, ade-
kwatnie do numeracji porząd-
kowej pozostałych ulic w Grzę-
dzicach. 

KR
 

Wójt gminy Kazimierz Szarżanowicz zaproponował zmiany w budżecie na rok 2016

Zespół Zarządzania Kryzysowego

O afrykańskim 
pomorze świń 
W piątek 28 października w Powiatowym Centrum Za-
rządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie Powiato-
wego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - poświęcone 
zjawisku masowego pojawiania się ognisk chorobowych 
afrykańskiego pomoru świń (ASF) i zagrożeń z tym zwią-
zanych. Posiedzeniu przewodniczył Ireneusz Rogowski - 
Starosta Stargardzki oraz Irena Agata Łucka z Zarządu.

W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele miasta i gmin powiatu 
stargardzkiego, tutejsze służby, in-
spekcje i straże, geolog powiatowy 
oraz pracownicy starostwa powia-
towego.

Po krótkim wprowadzeniu i pre-
zentacji przedstawiciela Powiatowe-
go Inspektora Weterynarii na temat 
definicji, profilaktyki oraz bieżące-
go stanu rozprzestrzenia się wiru-
sa ASF na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, służby, inspekcje i 
straże przypomniały swoje zadania 
na wypadek pojawienia się ognisk 
chorobowych ASF, a przedstawicie-
le samorządu terytorialnego złożyli 

sprawozdanie Staroście Stargardz-
kiemu z realizacji zaleceń Wojewo-
dy Zachodniopomorskiego, odno-
śnie wyznaczania miejsc na grzebo-
wiska zwierząt zakażonych ASF.

Zebrane informacje o stanie go-
towości służb, inspekcji i straży, a 
także te o stanie realizacji przeka-
zanych zaleceń przez wójtów i bur-
mistrzów na obszarze powiatu star-
gardzkiego, zostały przedstawione 
Wojewodzie Zachodniopomorskie-
mu na  posiedzeniu Wojewódzkiego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
które odbyło się we czwartek (3 li-
stopada). 

(red)

Na zdjęciu uczestnicy posiedzenia
6

STAROSTA STARGARDZKI

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1 oraz umieszczeniu 
na stronie internetowej www.powiatstargardzki.pl w zakładce 
INNE OGŁOSZENIA - Gospodarka nieruchomościami pełnej 
treści w y k a z u nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa przeznaczonej do sprzedaży:

- w drodze przetargu ustnego ograniczonego na rzecz 
właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych 
numerami działek: 46 ,82, 83, 93, 94, 95/1, 96/5, 97/2
- nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działki

1. nr 95/3 o powierzchni 0,2986 ha (2986 m2 ,
2. nr 95/4 o powierzchni 0,0887 ha (887m2),

          położone w obrębie ewidencyjnym 10 miasta  
           Stargard.
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Dobrzany – Gorąca atmosfera przed niedzielnym referendum

Czy odwołają burmistrz Annę Gibas?
W najbliższą niedzielę, 6 listopada, mieszkańcy Dobrzan i okolicznych miejscowości zagłosują w referendum w sprawie odwołania Burmistrz Anny 
Gibas. W ostatnich dniach kampanii referendalnej na ulicach Dobrzan trwa walka plakatowa.

O przeprowadzeniu referendum 
w tym terminie zadecydował Ja-
cek Szreder, Komisarz Wyborczy w 
Szczecinie. Wniosek w tej sprawie 
złożyła grupa przeciwników Bur-
mistrz Anny Gibas, która zebrała od-
powiednią liczbę podpisów, by gło-
sowanie przeprowadzić. Referendum 
odbędzie się w najbliższą niedzielę, 
6 listopada w godzinach od 7 do 21. 
Mieszkańcy Dobrzan będą mogli od-
dawać swoje głosy w Urzędzie Miej-
skim przy ul. Staszica 1, natomiast 
mieszkańcy pozostałych miejscowo-
ści gminy w Zespole Szkół Publicz-
nych przy ul. Mickiewicza 43. Miesz-
kańcy na karcie do głosowania od-
powiedzą na pytanie: “Czy jest Pan/
Pani za odwołaniem Burmistrza Do-
brzan Anny Gibas przed upływem 
kadencji?”. Możliwe do zaznacze-
nia będą dwa kwadratowe okienka- 
“Tak” lub “Nie”. 

W ostatnim czasie na ulicach Do-
brzan i sołectw gminy pojawiły się 
plakaty z przeprosinami dla Anny 
Gibas. Sąd Okręgowy w Szczecinie 
w trybie wyborczym rozpatrzył spra-
wę rozwieszania w całej gminie pla-
katów z, nieprawdziwymi jak uznał 
sąd, informacjami dotyczącymi złe-
go zarządzania gminą przez obecną 
Burmistrz Annę Gibas. 24 paździer-
nika zapadł wyrok, w którym Sąd na-
kazał konfiskatę plakatów, rozwie-
szenie przeprosin do 28 październi-
ka i zapłatę 1 tys. zł na rzecz Polskie-
go Czerwonego Krzyża. W związku 
z tym, że przeprosiny nie pojawiły 
się, rozwiesił je Urząd Miejski w try-
bie egzekucyjnym, a koszty ponio-
są inicjatorzy referendum. Na pla-
katach z przeprosinami pojawiła się 
informacja, że osoby z komitetu re-
ferendalnego zamieściły nieprawdzi-
we informacje dotyczące promowa-
nia przez Annę Gibas w toku prze-
targu na dzierżawę przychodni przy 
ul. Świerczewskiego w Dobrzanach 
jednej firmy LEK-STOMED, co spo-
wodowało wyłączenie z działalności 
medycznej budynek, który zgodnie 
z akceptacją Rady Miejskiej miał zo-
stać wyremontowany. Na plakatach 
osoby te stwierdziły, że spowodowa-

ło to zagrożenie funkcjonowania re-
habilitacji oraz pogotowia ratunko-
wego oraz spowodowało również, że 
doświadczony personel stracił pracę. 
Na plakatach zawarto też informację 
o zawyżeniu kosztów inwestycji “Bu-
dowa instalacji odnawialnych źródeł 
energii w budynkach Zespołu Szkół 
Publicznych w Dobrzanach” o kwo-
tę 600 tysięcy złotych oraz o podpisa-
niu przez Annę Gibas umów z naru-
szeniem ustawy o zamówieniach pu-
blicznych, co potwierdziła Regional-
na Izba Obrachunkowa. Osoby z ko-
mitetu referendalnego napisały rów-
nież o zwiększeniu przez Burmistrz 
Dobrzan Annę Gibas wydatków ad-
ministracyjnych poprzez zwiększe-
nie zatrudnienia przy małej efektyw-
ności. Za wszystkie informacje do-
tyczące Anny Gibas osoby podpisa-
ne na plakatach muszą przeprosić. 
Mieszkańcy Dobrzan informują, że 
plakaty z zamieszczonymi przepro-
sinami dla Burmistrz Anny Gibas 
w mieście i okolicznych miejscowo-
ściach są zaklejane lub zamazywane 
czarną farbą. Sprawa została już zgło-
szona na policję. 

Po dwóch stronach barykady
W ostatnim czasie udaliśmy się 

do Dobrzan, aby na miejscu przyj-
rzeć się referendalnej atmosferze. W 
rozmowie z Dziennikiem burmistrz 
Anna Gibas twierdzi, że – Nie zga-
dzam się z żadnym z zarzutów sta-
wianych przez inicjatorów referen-
dum. Mówiono nawet o likwidacji 
przychodni. Zdaniem inicjatorów 
szczególnie trudna sytuacja pojawi-
ła się w związku z przetargiem, któ-
ry zorganizowała gmina na dzierża-
wę budynku tzw. starej przychod-
ni przy ul. Świerczewskiego 22. I to 
właśnie stało się głównym punktem 
zapalnym. Niemniej nie można było 
pogodzić się z faktem, aby ona w ta-
kim stanie nadal była wynajmowa-
na, dzierżawiona. To było naprawdę 
niekorzystne dla gminy i uważam, 
że była to dobra decyzja, zwłaszcza, 
że mieszkańcy ją popierają. Likwida-
cji więc nie było i nie ma – zaznacza 
burmistrz Anna Gibas. Innym zarzu-
tem stawianym przez wnioskodaw-

ców było zawyżenie kosztów inwe-
stycji pod nazwą „Poprawa jakości 
energetycznej ZSP w Dobrzanach” o 
600.000 – Nie mogę na ten moment 
powiedzieć o ile są zawyżone koszty 
inwestycji, ponieważ to, o co gmina 
zawyżyła również jest wniosek, aby 
uznać za koszty kwalifikowane, a roz-
liczenia z narodowego funduszu jesz-
cze nie ma, więc te informacje, które 
zdobywają inicjatorzy są kompletnie 
niezrozumiałe. Poza tym poprawa ja-
kości była przedmiotem kontroli Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. Kon-
trola była bardzo szczegółowa i trwa-
ła trzy miesiące. Owszem, prezes 
RIO w swoim wystąpieniu pokon-
trolnym zwrócił uwagę, że Burmistrz 
Dobrzan niezgodnie z prawem za-
mówień publicznych zlecił wykona-
nie prac dodatkowych i uzupełnia-
jących ponieważ gmina przystępując 
do realizacji tej inwestycji powinna 
była dochować należytej staranności 
opracowując tę dokumentację. Do-
kumentację i wszystkie wcześniejsze 
rzeczy robił poprzedni burmistrz – 
stwierdziła burmistrz Dobrzan in-
formując, że prezes RIO przyjął w tej 
sprawie ostatecznie stanowisko gmi-
ny i odstąpił od nakładania sankcji za 
naruszenie art. z ustawy o zamówie-
niach publicznych. 

Rozmawialiśmy także z jednym 
członków grupy inicjatywnej refe-
rendum Janem Pickiem czyli prze-
ciwnikiem dalszego sprawowania 
funkcji burmistrza przez Annę Gi-
bas.

- Korzenie tej inicjatywy sięgają 
czasów, kiedy pani Anna Gibas zo-
stała wybrana w drodze losowania, 
czyli na chybił trafił, burmistrzem 
Dobrzan. I teraz powstała taka sy-
tuacja, że po objęciu stanowiska na-
tychmiast zarekwirowała nasze do-
kumenty Stowarzyszenia Nasza Gmi-
na Dobrzany oraz majątek przez co 
przez pół roku sparaliżowała dzia-
łalność naszego stowarzyszenia nie 
dając nam dostępu do dokumenta-
cji i majątku – stwierdził Jan Pick - 
I to właśnie spowodowało pierwszy 
zgrzyt z UG. Następnie doszły kolej-
ne decyzje burmistrz, np. ta dotyczą-
ca przychodni przy Świerczewskie-
go 22 czy bezpodstawne zwolnienie 
dyrektora ZS w Dobrzanach Jerzego 
Młotkiewicza. Został on zwolniony 
w sposób bandycki, bez żadnej pod-
stawy prawnej. Sąd Pracy obalił tę 
decyzję pani burmistrz – powiedział 
Jan Pick. Wnioskodawca nie zgadza 
się również z decyzją Sądu Rejono-
wego, który nakazał członkom gru-
py inicjatywnej zamieszczenie spro-
stowania treści plakatów referendal-
nych – W plakacie nie umieściliśmy 
ani jednego słowa o promowaniu 
przez panią Annę Gibas w toku prze-
targu firmy LEK-STOMED. Bo jak 
wiadomo burmistrz nie ogłasza prze-
targu, tylko robi to urząd gminy. A w 
celu przeprowadzenia przetargu po-

woływana jest komisja przetargowa. 
I uznaliśmy, że to komisja przetar-
gowa dokonała promowania firmy 
LEKSTOMED. Piszemy wyraźnie, że 
szczególnie trudna sytuacja powsta-
ła w związku z przeprowadzonym 
przetargiem na dzierżawę przychod-
ni przy ul. Świerczewskiego 22, któ-
ry promował jedną firmę LEKSTO-
MED. Tak więc nie ma tutaj mowy o 
Annie Gibas – stwierdził Jan Pick. 

O przyszłości Burmistrz Anny Gi-

bas mieszkańcy zdecydują już w naj-
bliższą niedzielę. Aby wynik referen-
dum był ważny, do urn wyborczych 
musi pójść ponad 30 procent upraw-
nionych do głosowania. W 2004 roku 
w ten sposób w Dobrzanach odwoła-
no urzędującego przez 10 lat Krzysz-
tofa Remiasza. Wtedy frekwencja 
wyniosła 38,2 procent. 

Michał Padiasek
Piotr Słomski 

W niedzielnym referendum mieszkańcy gminy Dobrzany zadecydują czy bur-
mistrz Anna Gibas pozostanie na stanowisku do końca kadencji, czyli do 2018 r

Treść sprostowania, jakie wyrokiem Sądu miało znaleźć się na terenie gminy 
Dobrzany

W Dobrzanach można napotkać materiały Anny Gibas nawołujące do bojkotu referen-
dum. Jeżeli frekwencja wyniesie mniej niż 30% uprawnionych wynik nie będzie ważny

Starosta Stargardzki informuje, 
że na tablicy ogłoszeń wywieszono  

wykazy nieruchomości Skarbu Państwa  
przeznaczonych do dzierżawy:

1) w trybie bezprzetargowym dla nowego dzierżaw-
cy na okres od 28.10.2016 r. do 18.11.2016 r. 
oraz 

2) w trybie bezprzetargowym dla dotychczaso-
wego dzierżawcy na okres od 31.10.2016 r. do 
21.11.2016 r. 
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Złote gody w DKK

Pół wieku razem!
W sobotę 29 października, w Domu Kultury Kolejarza, Prezydent Sławomir Pajor wrę-
czył Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal ustanowiono 
jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Na kobier-
cu złotych godów stanęły pary, które pobrały się w 1966 roku. 

Prezydent Sławomir Pajor serdec-
znie życzył wszystkim Jubilatom wie-
lu dalszych wspólnych lat w zdrow-
iu i spokoju. Wręczając małżonkom 
medale gratulował wspaniałego jubi-
leuszu. 

W trakcie uroczystości zapytali-
śmy o wrażenia długoletnich mał-
żonków. Wśród nich znaleźli się pań-
stwo Barbara i Walter Kapejowie, 
których małżeński staż wynosi już 
52 lata!

- Jest to wspaniałe przeżycie. Nie 
spodziewałam się, że aż tak wiele lat 
razem przeżyjemy. Różnie bywało w 
życiu, ale było i jest - dobrze. Wydaje 
mi się, że w małżeństwie najważniej-
sze są kompromis i zaufanie. Choć 
nie jest to łatwe, to czasami jedno 
drugiemu musi ustąpić. Poznaliśmy 
się gdy mąż był w wojsku z moim 
bratem w Bochni. Ja natomiast po-

chodzę z Kielc. I tak się zaczęło. Ten 
czas, 50 lat, szybko minął. Kiedy jest 
się młodym, nie zwraca się uwagi na 
to, że lata tak szybko biegną, ale po 
pięćdziesiątce jest już z górki - mówi 
pani Barbara Kapeja. 

- Dla mnie dzisiejszy dzień jest jak 
przewrócenie kolejnej karty w księ-
dze życia. Jeżeli porównać nasze mał-
żeństwo właśnie do księgi, to zapisa-
liśmy wspólnie już 52 kartki. Tak jak 
powiedziała moja żona, cała sztuka 
polega na kompromisie i wzajemnym 
zaufaniu. Kompromisy muszą być, 
bo często gdy ich brak, małżeństwa 
się rozpadają. Razem wychowaliśmy 
dwoje dzieci. Mamy dwoje wnucząt - 
dodaje Walter Kapeja. 

Swomi wrażeniami podzielili się 
także państwo Zofia i Józef Karsznia

- Czujemy się świetnie. Nie spo-
dziewaliśmy się, że zostaniemy tak 

serdecznie przyjęci. Bardzo nam się 
podobało. Aby małżeństwo prze-
trwało najważniejsza jest zgoda. 
Mamy z żoną trzy córki - jedna jest 
radną w Kobylance, druga pracuje w 
kasie RM a trzecia w prokuraturze. 
Mamy ponadto trzech wnuków i jed-
ną wnuczkę - mówi Józef Karsznia. 

- Wychowaliśmy już dzieci, któ-
re poszły na swoje. A teraz jesteśmy 
jak po ślubie. Poznaliśmy się w roku 
1964, a dwa lata później się pobra-
liśmy, ja jestem spod Kołobrzegu, a 
mąż ze Stargardu. Nie wiadomo kie-
dy ten czas minął. Niemniej tak samo 
jak mój mąż uważam, że w małżeń-
stwie najważniejsza jest zgoda - do-
daje Zofia Karsznia. 

Medal za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie jest w kształcie stylizowanej, 
sześciopromiennej, srebrzonej, oksy-
dowanej 3,5-centymetrowej gwiaz-
dy z ornamentowanymi promienia-
mi łączącymi jej ramiona. Awers po-
kryty jest różową emalią i znajdują 
się tam dwie srebrzone, oksydowane 
róże. Na rewersie jest monogram 
RP i napis: ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

Jubilaci otrzymali również piękne 
bukiety kwiatów. Nie zabrakło 
także lampki szampana i gratulacji 
od najbliższych – dzieci, wnuków i 
prawnuków. Całość umilił występ 
zespołu wokalnego.

Piotr Słomski

Medale z rąk prezydenta odbierają państwo Barbara i Walter Kapeja oraz Zofia i 
Józef Karsznia

A na koniec pamiątkowe zdjęcie wszystkich par

1. Wojtuś Rymar - ur. 2 li-
stopada, w. 3.250 g., dł. 54 cm. 
Syn Agnieszki i Rafała
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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

Podeszło do Jezusa kilku 
saduceuszów, którzy twier-
dzą, że nie ma zmartwych-
wstania, i zagadnęli Go w 
ten sposób: Nauczycielu, 
Mojżesz tak nam przepi-
sał: Jeśli umrze czyjś brat, 
który miał żonę, a był bez-
dzietny, niech jego brat 
weźmie wdowę i niech 
wzbudzi potomstwo swe-
mu bratu. Otóż było sied-
miu braci. Pierwszy wziął 
żonę i umarł bezdziet-
nie. Wziął ją drugi, a po-

tem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W 
końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc któ-
rego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją 
za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i 
za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych 
udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani 

się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć 
nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc 
uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwych-
wstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krza-
ku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i 
Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; 
wszyscy bowiem dla Niego żyją. (Łk 20,27-38)

Człowiek całe życie coś buduje, tworzy, gromadzi. To 
wszystko w pewnym momencie przerywa śmierć. I co dalej? 
Nawet u chrześcijan spotykamy się z dwoma podejściami do 
życia. Jedni uważają, że życie jest tu i teraz, a po śmierci niż już 
więcej nie ma. Drugą opcją jest wiara w życie wieczne. Wszel-
kie nasze wątpliwości rozwiewa Jezus w dzisiejszym fragmen-
cie Ewangelii. Jezus wlewa w nasze serca nadzieję. To ona 
jest tym co nadaje kolor naszemu życiu. Trudno bez niej żyć. 
Chrześcijaninowi nadzieję daje wiara w życie po śmierci. Do-
tykaliśmy tej tajemnicy bardzo mocno w minionych dniach 
uroczyście obchodząc święto Wszystkich Świętych jak rów-
nież wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Moja na-
dzieja. Co robisz gdy brakuje Ci nadziei? Czy idziesz do Je-
zusa? Bardzo smutny jest fakt, że tak wielu nie przychodzi do 
Niego. Chociażby w każdy czwartek po Mszy wieczornej roz-
poczyna się adoracja Jezusa do godziny 21.00. Nie ma w Tobie 
nadziei? Przyjdź do Jezusa! Nie mam ochoty do życia? Przyjdź 
do Jezusa. Masz problemy z którymi borykasz się od dłuższe-
go czasu? Przyjdź do Jezusa! Dlaczego wolimy trwać w ciem-
ności, zamiast przyjść do Niego? Marnujemy czas na głupoty, 
na bezowocne kłótnie i spory, a jednocześnie nie mamy czasu 
na modlitwę. Przyjdź do Jezusa! Jemu to wszystko oddawaj. 
Jezus mówi nam dzisiaj o tajemnicy zmartwychwstania. Te-
mat ten został wywołany pytaniem saduceuszów. Czy rzeczy-
wiście to pytanie nurtowało ich serca? A może jedynie chcieli 
ośmieszyć ten element chrystusowego nauczania? Każdy z nas 
może jakoś inaczej wyobraża sobie niebo. Jezus rozwiewa nie-
które wątpliwości. Tłumaczy, że życie w niebie nie jest „uszla-
chetnioną” wersją życia ziemskiego. Jest jego kontynuacją, ale 
życie w niebie różni się od życia na ziemi. Jezus tłumaczy sa-
duceuszom, że w niebie nie ma związków małżeńskich. Lu-
dzie żyją w innych relacjach, nie takich jak w życiu docze-
snym. Jak dokładnie wygląda to życie w niebie? To musi pozo-
stać tajemnicą. Jezus tego chciał skoro nigdzie konkretnie nie 
opisuje co rzeczywiście spotka nas po śmierci. Mówi tylko, ale 
i bardzo dużo dla nas, że mamy wierzyć w zmartwychwstanie. 
Mamy wierzyć w życie wieczne. Jezus tłumacząc elicie żydow-
skiej kwestię zmartwychwstania mówi, że Bóg nie jest Bogiem 
umarłych, ale żywych. Dla Boga i w Bogu wszyscy żyją. Nawet 
ci, którzy spoczywają na cmentarzu. Oni żyją tyle, że w innym 
wymiarze. Bóg stworzył nas do życia, nie do śmierci. Dlatego 
też jako chrześcijanie nie możemy zgodzić się na pogańskie 
święto Halloween. Może dla ciebie to tylko zabawa, ale zaba-
wa w grzech też jest grzechem. Nasz Bóg nie kultywuje śmier-
ci. Bóg jest miłośnikiem życia. Warto poczytać sobie źródło 
tego święta. Kultywując Halloween łamiemy pierwsze przy-
kazanie Boże. Naszym bogiem staje się śmierć. Jej oddajemy 
cześć. Tym sposobem ukazujemy też nasz brak wiary w życie 
wieczne. Niech zatem nauczanie Jezusa o zmartwychwstaniu 
przeniknie do głębi nasze serca byśmy rzeczywiście uwierzyli, 
że jest życie wieczne do którego jestem zaproszony. 

Ks. Krystian Dylewski 

Pochówki 29.10.2016
EDWARD HNAT, lat 63, zmarł 26.10
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
LEOKADIA ŚWIĄTEK, lat 82, zmarła 27.10
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 31.10.2016
BOŻENA DROZD , lat 52, zmarła 28.10
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 2.11.2016
HENRYK CYBULSKI lat 63, zmarł 28.10
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
CZESŁAW WOJTYRA, lat 74, zmarł 28.10
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 3.11.2016
ZDZISŁAW KISTOWSKI, lat 59, zmarł 29.10
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu
JAROSŁAW HRUSZOWIEC, lat 51, zmarł 29.10
Pogrzeb odbył się o godz. 15.00 na Nowym Cmentarzu
ARKADIUSZ KRAKOWIAK, lat 79, zmarł 31.10
Pogrzeb odbył się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 4.11.2016
SŁAWOMIR CIEŚLAK, lat 48, zmarł 31.10
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZAK, lat 59, zmarł 28.10
Wystawienie zwłok o godz. 13.30
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu
REGINA CHEŁMINIAK, lat 91, zmarła 1.11
Wystawienie zwłok o godz. 14.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 5.11.2016
JERZY SZCZĘSNY, lat 85, zmarł 2.11
Wystawienie zwłok o godz. 11.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu
ZOFIA STĘPNIAK, lat 79, zmarła 30.10
Wystawienie zwłok o godz. 11.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
TADEUSZ BUCZMA, lat 64, zmarł 31.10
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
JANUSZ ŁAPA, lat 62, zmarł 30.10
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu
KRYSTIAN SEMCZYSZYN, lat 36, zmarł 30.10
Wystawienie zwłok o godz. 14.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Nowym Cmentarzu

Odeszli do wieczności...
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Z cyklu: Fundusze Europejskie są blisko Ciebie. - odc. 5
Atrakcyjny, wysokiej jakości system kształcenia -projekty rozwojowe dla placówek 
oświatowych, wsparcie szkolnictwa zawodowego, rozwój kompetencji kadry szkół

Wprowadzenie 
Na oświatę polską, w okresie pro-

gramowania 2007-2013, z Funduszy 
Europejskich przeznaczone było po-
nad 2 mln euro. Pieniądze te wspiera-
ły działania oświatowe od przedszko-
li po szkoły ponadgimnazjalne. Reali-
zowane były projekty w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytecie IX „Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach”.

Wiele szkół pozyskiwało fundusze 
zgodnie ze swoimi potrzebami: na 
poszerzenie oferty edukacyjnej, do-
kształcanie kadry pedagogicznej, wy-
posażenie placówek w pomoce dydak-
tyczne, które sprawiały, że nauczanie i 
uczenie się uczniów było atrakcyjne i 
efektywne.  Jednym z  przykładów do-
brej praktyki w tym zakresie jest Ze-
spół Szkół nr 1 w Goleniowie, w któ-
rym w latach 2009-2015 zrealizowano 
kilka projektów edukacyjnych.  Poni-
żej wywiad z koordynatorem projek-
tów Wiolettą  Mączkowską:

„Na działania technicznych szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu gole-
niowskiego w ramach POKL, dzia-
łanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjno-
ści i jakości szkolnictwa zawodowe-
go” w latach 2009-2015 pozyskałam, 
jako autor i współautor projektów po-
nad 3,5 mln zł. Środki te przeznaczo-
ne były m.in. na zajęcia pozalekcyjne 
ułatwiające uczniom  przyswajanie 
wiedzy z przedmiotów zawodowych 
oraz języków obcych. Dodatkowy-
mi zajęciami cieszącymi się dużą po-
pularnością  i umożliwiającymi zdo-
bycie kwalifikacji zawodowych były 
kursy zawodowe np. kelnerskie, bari-
styczne, informatyczne. Dzięki dofi-
nansowaniu z Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego wyposażyliśmy pracownię 
żywienia i usług gastronomicznych w 
sprzęt gastronomiczny do zajęć prak-
tycznych, stwarzając uczniom wa-
runki kształcenia zbliżone do rzeczy-
wistych. Stworzona została również 
pracownia mechaniki pojazdów sa-
mochodowych wyposażona w pane-
le dydaktyczne  typu układy elektro-
niczne samochodów, każdy o warto-
ści ponad 30 tys. zł. W ramach pro-
jektów, uczniowie korzystali także z 
poradnictwa edukacyjno-zawodowe-
go, pedagogicznego oraz mieli moż-
liwość uzyskania certyfikatu potwier-
dzającego  poziom znajomości języka 
niemieckiego lub angielskiego TELC. 
Wszelkie działania współfinansowa-
ne ze środków Unii Europejskiej były 
bardzo atrakcyjne dla uczniów i wpły-
nęły na większe zainteresowania na-
szą szkołą oraz  lepsze wyniki z egza-
minów zawodowych. Polecam korzy-
stanie z dofinansowania Unii Euro-
pejskiej, ponieważ wpływa to na roz-
wój szkół a co za tym idzie uczniów  w 
nich się kształcących.” 

 
Potwierdzeniem korzyści płyną-

cych z pozyskania środków finanso-
wych w ramach realizacji projektów 
są wypowiedzi uczestników projek-
tów, korzystających z zajęć oferowa-
nych w Zespole Szkół nr 1 w Golenio-
wie finansowanych ze środków Fun-
duszy Europejskich: 

Ewa (23 lata) – absolwentka w za-
wodzie technik handlowiec. 

Jako uczennica tej szkoły, miałam 

możliwość uczestnictwa w kursie wiza-
żu, realizowanego w ramach projektu 
POKL „Praktyka najlepszym nauczy-
cielem”. Wizaż i kosmetologia intereso-
wały mnie od dawna. Kurs pozwolił mi 
na rozwinięcie moich zainteresowań. 
Nauczyłam się podstawowych zasad 
wykonywania makijażu, pielęgnacji 
twarzy, doboru kosmetyków. Przystą-
piłam do egzaminu i uzyskałam cer-
tyfikat z wizażu. Był to początek mo-
jej drogi zawodowej. Obecnie ukończy-
łam studia z zakresu kosmetologii i w 
przyszłości zamierzam prowadzić za-
kład kosmetyczny. Cieszę się, że szkoła 
umożliwiła mi nie tylko uzyskanie ty-
tułu technika, zdanie matury, ale rów-
nież rozwijanie moich zainteresowań. 
Co najważniejsze za taki kurs i certy-
fikat musieliby zapłacić moi rodzice co 
obciążyłoby budżet domowy, który nie 
jest duży.

Tomek  (22 lata) – absolwent w 
zawodzie technik informatyk. Bę-
dąc uczniem tej szkoły uczestniczyłem 
w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu 
programowania oraz przygotowania 
do egzaminu TELC z języka angiel-
skiego. Zajęcia realizowane były w ra-
mach POKL „Praktyka najlepszym na-
uczycielem”. Pozwoliło mi to na lepsze 
przygotowanie do egzaminu zawodo-
wego oraz uzyskanie Certyfikatu z ję-
zyka angielskiego na poziomie B2. 

Po ukończeniu szkoły podjąłem stu-
dia informatyczne, a uzyskany certyfi-
kat pozwolił mi na znalezienie satys-
fakcjonującej mnie pracy. Szkoła, któ-
rą ukończyłem, nie tylko dała mi wie-
dzę, ale poprzez udział w projekcie,  
przygotowała mnie do wejścia na ry-
nek pracy. 

Dofinansowanie zadań edukacyj-
nych - RPO WZ 2014-2020

 W nowej perspektywie na lata 
2014-2020, dofinansowanie na działa-
nia edukacyjne można uzyskać w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego (RPO WZ) oraz Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER). 

Finansowanie działań podzielone 
jest ze względu na etap kształcenia 
oraz obszar, na jakim działają dane 
placówki. W województwie zachod-
niopomorskim RPOWZ 2014-2020, 
tak jak każdy regionalny program 
operacyjny w Polsce, wykorzystuje 
Zintegrowane Inwestycje Terytorial-
ne(ZIT) - narzędzie polityki teryto-
rialnej, które zaproponowała Komi-

sja Europejska. Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne na danych obsza-
rach będą wdrażały tzw. związki ZIT 
(w praktyce tworzą je porozumienia 
samorządów).

 Na Pomorzu Zachodnim mecha-
nizm ten zostanie zastosowany w 
dwóch najważniejszych ośrodkach 
rozwojowych:

1.  Szczecińskim Obszarze Metro-
politalnym (SOM- Gminy Dobra, 
Goleniów Gryfino, Kobylanka, Koł-
baskowo, Nowe Warpno, Police, Sta-
re Czarnowo, Stargard, Świnoujście, 
Stepnica, Szczecin),

2.  Koszalińsko- Kołobrzesko- Bia-
łogardzkim Obszarze Funkcjonalnym 
(KKBOF-19 gmin partnerskich: Mia-
sto Koszalin, Miasto Kołobrzeg, Mia-
sto Białogard oraz miast i gmin: Bę-
dzino, Białogard, Biesiekierz, Bobo-
lice, Dygowo, Gościno, Karlino, Ko-
łobrzeg, Manowo, Mielno, Polanów, 
Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tycho-
wo, Ustronie Morskie).

 Oczywiście są również projekty  
skierowane na działania w całym wo-
jewództwie.

Jak znaleźć dofinansowanie na 
nasze potrzeby?

Aby znaleźć dla siebie dofinanso-
wanie musimy sprawdzić czy spełnia-
my podstawowe kryteria: 

-  czy znajdujemy się w grupie pod-
miotów uprawnionych do dofinanso-
wania z określonego działania, 

- czy nasze działania, jakie chcieli-
byśmy sfinansować mieszczą się w ka-
talogu zadań możliwych do realiza-
cji w opublikowanym przez instytu-
cję zarządzająca (oceniającą projekty 

i rozliczającą dofinansowanie)  regu-
laminie konkursu,

- czy termin realizacji projektu od-
powiada naszym potrzebom,

- czy dysponujemy środkami na 
ewentualny wkład własny wymagany 
w  projekcie,

- czy czas  trwania naboru jest wy-
starczający na złożenie przez nas 
wniosku aplikacyjnego (czy zdąży-
my z opisem działań i diagnozą w 
określonym terminie).

Kto może się starać o dofinanso-
wanie?

Projektodawcą we wszystkich ro-
dzajach działań mogą być: organ pro-
wadzący szkołę, jakim jest  jednostka 
samorządu terytorialnego lub  stowa-
rzyszenie czy osoba fizyczna prowa-

dząca działalność edukacyjną. Każ-
da placówka edukacyjna  obejmująca  
wsparciem swoich uczniów musi prze-
prowadzić indywidualną diagnozę 
potrzeb (zatwierdzoną przez organ 
prowadzący) na podstawie, której 
może ubiegać się o dofinansowanie na 
poszczególne działania projektowe. 
Indywidualna diagnoza potrzeb szkół 
określa potrzeby, bariery i formy 
wsparcia, jakie wynikają z przeprowa-
dzonych ankiet, czy wywiadów. Po-
szczególne działania w projekcie są 
skierowane na wielokierunkowy roz-
wój młodego człowieka. Każda z osób 
otrzymująca wsparcie, zwana benefi-
cjentem ostatecznym (jest ostatecz-
nym odbiorcą działań w ramach pro-
jektów) zostaje objęta w przypadku 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych zajęciami z doradztwa eduka-
cyjno-zawodowego zarówno indywi-
dualnego jak i grupowego. Takie skie-
rowanie działań umożliwia zbadanie 
predyspozycji i preferencji zawodo-
wych uczniów a co za tym idzie do-
pasowanie dalszej drogi edukacyjnej i 
zawodowej do indywidualnie opraco-
wanego planu działania. 

Polityki wspólnotowe 
Bardzo ważną sprawą przy dia-

gnozie i opisie działań projektowych 
jest zwrócenie uwagi na zgodność z 
właściwymi politykami i zasadami 
wspólnotowymi takimi jak:

Zasada równości szans i niedy-
skryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościam.  Jest 
to sposób zaplanowania i wdrażania 
konkretnych działań, które muszą 
uwzględniać potrzeby oraz bariery 
związane z  płcią, a także obalać ste-
reotypy. Zadania w projekcie nie po-
winny ograniczać udziału osób z nie-
pełnosprawnościami.

Zasada zrównoważonego rozwoju 
rozwój, który zapewnia zaspokojenie 
potrzeb obecnych pokoleń, nie prze-
kreślając możliwości zaspokojenia 
potrzeb pokoleń następnych. „Zrów-
noważony rozwój to dążenie do po-
prawy jakości życia przy zachowaniu 
równości społecznej, bioróżnorodno-
ści i bogactwa zasobów naturalnych”. 
(Gerwin M., Lokalne inicjatywy roz-
wojowe).

W każdym projekcie obowiązko-
wym jest uwzględnienie powyższych 
zasady, gdyż jest to tzw. kryterium 
strategiczne . Po ocenie formalnej na-
stępuje ocena merytoryczna projek-
tu, która zazwyczaj dokonywana jest 
przez dwóch niezależnych eksper-
tów. W regulaminie konkursów za-
mieszczane są zazwyczaj karty oceny 
z punktacją oraz określeniem mini-
malnego progu punktowego do reko-
mendowania projektu do otrzymania 
dofinansowania.

Wnioski na konkursy ogłaszane z 
RPO WZ składa się  poprzez interne-
towy system LSI2014, po wypełnieniu 
dokładnie i  zgodnie z instrukcją po-
szczególnych pól wniosku. Termin, w 
którym należy złożyć wniosek oraz 
przewidywany termin rozstrzygnięcia 
konkursu podane są zawsze w regu-
laminie. Nowością w obecnym okre-
sie programowania  jest to, że wnio-
ski składane są w wersji elektronicz-
nej a tylko pierwszą stronę wysyła się 
w  wersji papierowej.

Konkursy na zadania edukacyj-
ne finansowane z Funduszy Europej-
skich w województwie zachodnio-
pomorskim ogłaszane  są przez dwie 
instytucje podzielone ze względu na 
rodzaj projektów i finansowanie tj. 
projekty szkoleniowe (miękkie) Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 
Natomiast  konkursy na projekty in-
frastrukturalne  (twarde) Urząd Mar-
szałkowski Województwa Zachod-
niopomorskiego. 

Regionalny Program Operacyj-
ny Województwa Zachodniopomor-
skiego 

RPO WZ podzielone jest na 10 czę-
ści tzw. osi priorytetowych,  osie VIII 
i IX dotyczą działań związanych z 
kształceniem, infrastrukturą wyko-
rzystywaną na działania edukacyjne 
oraz rozwojem młodego człowieka.  

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja 
Edukacja przedszkolna 
 8.4 Upowszechnienie edukacji 

przedszkolnej oraz wsparcie szkół i 
placówek prowadzących kształcenie 
ogólne oraz uczniów uczestniczących 
w kształceniu podstawowym, gimna-
zjalnym i ponadgimnazjalnym w ra-
mach Strategii ZIT dla Koszalińsko-
-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obsza-
ru Funkcjonalnego nabór trwa do  
30.11.2016 roku.

W ramach powyższych działań 
można pozyskać środki między in-
nymi na utworzenie przedszkola (no-
wych miejsc), wydłużenie godzin 
funkcjonowania przedszkola oraz  
poszerzenie oferty zajęć specjalistycz-
nych oferowanych przez przedszkola. 
Jednocześnie istnieje możliwość sfi-
nansowania dokształcania nauczycie-
li wychowania przedszkolnego. 

Szkoły podstawowe, gimnazjalne 
i ponadgimnazjalne ogólnokształ-
cące 

8.2 Wsparcie szkół i placówek pro-
wadzących kształcenie ogólne oraz 
uczniów uczestniczących w kształce-
niu podstawowym, gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym nabór trwa do 
12.01.2017 roku.

8.4 j.w. w ramach Strategii ZIT dla 
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardz-
kiego Obszaru Funkcjonalnego nabór 
trwa zamknięcie - 30.11.2016 roku.

Działania, na jakie możemy uzy-
skać dofinansowanie to zajęcia poza-
lekcyjne z przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych, języków obcych, 
informatyki i technologii komuni-
kacyjnych.   Wszyscy uczniowie, dla 
których będą organizowane zajęcia w 
projekcie będą również obowiązko-
wo objęci wsparciem edukacyjno-za-
wodowym w celu określenia ich pre-
dyspozycji zawodowych i pomoc w 
wyborze dalszej drogi edukacyjnej i 
zawodowej.   W projekcie można też 
zaplanować działania dla nauczycieli 
służące ich doskonaleniu.

Szkoły ponadgimnazjalne zawo-
dowe, technika, zawodówki oraz 
pozaszkolne formy kształcenia za-
wodowego dla dorosłych 

8.8 j.w. w ramach Strategii ZIT dla 
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardz-
kiego Obszaru Funkcjonalnego nabór 
trwa zamknięcie - 30.11.2016 roku.

Uczniowie ZS nr 1 Goleniów podczas zajęć kursu kelnerskiego
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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

Działania skierowane dla uczniów i 
słuchaczy szkół prowadzących kształ-
cenie zawodowe wpływają na uzy-
skanie przez nich dodatkowych kwa-
lifikacji oraz nabycie praktycznych 
umiejętności zawodowych (staże lub 
praktyki u pracodawców). Działania, 
także dla osób dorosłych zaintereso-
wanych z własnej inicjatywy zdoby-
ciem, uzupełnieniem lub podnosze-
niem kwalifikacji zawodowych.

Tworzenie i rozwój ukierunko-
wanych branżowo centrów kształ-
cenia zawodowego i ustawicznego 
(CKZiU),

Rozwój doradztwa zawodowego w 
szkołach i placówkach kształcenia za-
wodowego.

Oś Priorytetowa: IX Infrastruktu-
ra publiczna 

9.4 Inwestycje w infrastrukturę  pod-
miotów prowadzących kształcenie ogól-
ne na poziomie podstawowym, gimna-
zjalnym i ponadgimnazjalnym - nabór 
nie rozpoczęty (termin nieznany).

W ramach typu projektu możliwa 
jest realizacja m. in.: 

− rozbudowa, przebudowa, do-
stosowanie istniejącej infrastruktury 
przede wszystkim dla osób niepełno-
sprawnych, 

− dostosowanie oraz wyposażenie 
sal dydaktycznych w zakresie kom-
petencji kluczowych (ICT, nauk przy-
rodniczo-matematycznych, języków 
obcych)

9.6 Ośrodki popularyzujące naukę-  
nabór nie rozpoczęty 

- budowa, rozbudowa, adaptacja 
infrastruktury instytucji popularyzu-
jących naukę i innowacje.

tworzenie specjalistycznych labo-
ratoriów, pokojów doświadczalnych 
wraz z dostosowaniem infrastruktu-
ry, a w uzasadnionych przypadkach 
również na budowę niezbędnej infra-
struktury

9.8 Infrastruktura szkolnictwa za-
wodowego- nabór nie rozpoczęty 

W ramach typu projektu możliwa 
jest realizacja m. in.: 

− rozbudowa, przebudowa i funk-
cjonalne dostosowanie placówek 
kształcenia zawodowego, 

− inwestycje w infrastrukturę Pań-
stwowych Wyższych Szkół Zawodo-
wych, z uwzględnieniem konieczno-
ści wsparcia działań wynikających z

inteligentnych specjalizacji, 
− tworzenie infrastruktury o zasię-

gu co najmniej regionalnym, na po-
trzeby kształcenia zawodowego. 

− dostosowanie oraz wyposażenie 
sal dydaktycznych– jedynie w sytu-
acji braku możliwości/wykorzystania 
wsparcia z EFS.

- budowa nowych obiektów możli-
wa będzie jedynie w sytuacji, gdy nie 
ma możliwości adaptacji istniejącej 
infrastruktury. 1

PO WER - Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 

Program Operacyjny Wiedza Edu-
kacja Rozwój skierowany jest do wie-
lu grup docelowych:

 Grupy docelowe czyli ostateczni 
odbiorcy wsparcia w ramach realizo-
wanych projektów to m.in.:
•	 osoby młode, w tym niepełno-

sprawne, do 30 roku życia bez pra-
cy, które nie uczestniczą w kształ-
ceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria 
NEET),

•	 pracownicy administracji publicz-
nej,

•	 jednostki samorządu terytorialne-
go (w tym jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej) i ich pracow-
nicy,

•	 instytucje pomocy i integracji spo-
łecznej i ich pracownicy,

•	 absolwenci szkół i placówek syste-
mu oświaty prowadzących kształ-
cenie zawodowe,

•	 pracownicy systemu oświaty,
•	 placówki doskonalenia nauczycie-

li,
•	 biblioteki pedagogiczne,
•	 poradnie psychologiczno-pedago-

giczne, itp.

Wspierane są, m.in.  innowacje 
społeczne, projekty mobilności mię-
dzynarodowej i współpraca ponadna-
rodowa, a także wsparcie szkolnictwa 
wyższego. 

Projektodawcami w projektach w 
ramach POWER mogą być: szkoły, 
stowarzyszenia, organy prowadzące 
placówki oświatowe, szkoły wyższe 
a także inne podmioty prowadzące  
działalność w obszarze edukacji. 
Szczegółowy opis uprawnionych pro-
jektodawców jest zawsze określany w 
dokumentacji konkursowej lub regu-
laminie naboru. Wnioski o dofinan-
sowanie składa się w elektronicznym 
systemie „sowa” https://sowa.efs.gov.
pl/ zgodnie z instrukcją. 

Na lata 2014-2020 w programie 
Wiedza Edukacja Rozwój przewi-
dziane są następujące formy wspar-
cia:

Programy mobilnościowe
W wymiarze ponadnarodowym 

programy mobilności służą nabyciu 
nowych umiejętności  i kompetencji 
oraz ich doskonaleniu, a także zdoby-
ciu doświadczenia zawodowego przez 

1 źródło: rpo.wzp.pl

osoby na różnym etapie kształcenia 
i kariery zawodowej. Przyczyniają 
się również do poprawy jakości 
funkcjonowania, w tym udoskonale-
nia metod pracy i zarządzania, pod-
miotów prywatnych i publicznych.

Przykładem wykorzystania Fundu-
szy Europejskich na realizację progra-
mu mobilnościowego,  jest realizacja 
w latach 2011-2014 projektu z pro-
gramu Leonardo da Vinci w ramach, 
którego uczniowie Zespołu Szkół nr 1 
w Goleniowie odbyli staż zagraniczny 
w Niemczech. Uczniowie efektywnie 
wykorzystali wymianę międzynaro-
dową na rozwój zawodowy i języko-
wy. Korzyści z realizacji projektu spo-
wodowały  ponowne staranie się  ZS 
nr 1 o środki,  tym razem z programu  
Erasmus +.

W roku 2014 otrzymaliśmy dofinan-
sowanie na staże w hotelach  u naszego 
partnera niemieckiego z  Greisfwaldu 
(Hotel Galerie, Hotel Kronprinz, VCH 
Hotel). Staż obejmował szkolenie za-
wodowe w zakresie hotelarstwa. Dzięki 
stażowi w Greifswaldzie uczennice za-
poznały się z nowoczesnymi metoda-
mi obsługi gościa hotelowego, nauczy-
ły się posługiwania technikami pracy 
na różnych stanowiskach w różnych 
rodzajach i kategoriach bazy noclego-
wej. Bardzo ważnym aspektem tego 
działania była praktyczna nauka języ-
ka niemieckiego. Nasza szkoła po raz 
kolejny aplikowała o środki w ramach 
programu mobilności ponadnarodo-
wej-Warto!.”

(Wywiad: Izabela Dudziec -koor-
dynator projektu z ZS nr 1 Goleniów.)

Erasmus+ to program Unii Euro-
pejskiej w dziedzinie edukacji, szko-
leń młodzieży i sportu na lata 2014-
2020. Erasmus+ opiera się na osią-
gnięciach europejskich programów 
edukacyjnych, które funkcjonowały 
przez 25 lat  i jest wynikiem połącze-
nia następujących europejskich ini-
cjatyw realizowanych przez Komi-
sję Europejską w latach 2007-2013: 
programu „Uczenie się przez całe ży-
cie”, programu „Młodzież w działa-
niu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 
Edulink, oraz programów współpra-
cy z krajami uprzemysłowionymi w 
dziedzinie szkolnictwa wyższego. Do-
finansowanie na działania edukacyj-
ne w ramach Erasmus+  można do-
stać tylko wówczas gdy są one prze-
widziane do realizacji w partnerstwie 
z co najmniej jednym z  podmiotów z 
krajów uczestniczących.

 Do   krajów uczestniczących w 
programie należą: 28 państw człon-
kowskich Unii Europejskiej; państwa 
EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia; państwa kandydujące do 
UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Re-
publika Macedonii. 2

AKTUALNOŚCI:
Konkurs dotyczący nauki progra-

mowania dla nauczycieli szkół podsta-
wowych:

W dniach 29 sierpnia – 30 listopada 
2016 r.  można składać wnioski o dofi-
nansowanie w ramach Działania 3.2 
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz ak-
2 źródło: http://erasmusplus.org.pl/o-pro-
gramie/ 

tywizacji cyfrowej” Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa. 

Celem tego rodzaju projektów jest 
rozwijanie kompetencji nauczycie-
li edukacji wczesnoszkolnej w zakresie 
nauczania programowania.  Umożli-
wi to nauczycielom prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych z programowania dla 
uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z 
gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

 Działania na jakie można uzyskać 
dofinansowanie: 

a) indywidualne lub grupowe zajęcia 
z programowania dla nauczycieli edu-
kacji wczesnoszkolnej w celu wyposa-
żenia ich w wiedzę i umiejętności do 
prowadzenia zajęć z uczniami klas 1-3 
szkoły podstawowej 

b) zakup sprzętu niezbędnego do 
prowadzenia zajęć (komputerów albo 
tabletów, robotów, drukarek 3d, czuj-
ników, urządzeń pomiarowych, syste-
mów głosowań, kamer) w ramach pro-
jektu 

c) pomoc mentora w prowadzeniu 
zajęć przez nauczyciela (wspomaganie) 

Podmioty uprawnione do ubiegania 
się o wsparcie: 

- organizacje pozarządowe, 
- partnerstwa organizacji pozarządo-

wych z JST, 
- instytucje prowadzące działalność 

w zakresie uniwersytetów trzeciego 
wieku, 

- instytucje publiczne z obszaru na-
uki, 

- instytucje publiczne z obszaru edu-
kacji 

- instytucje publiczne z obszaru kul-
tury, 

 - szkoły wyższe, 
-  partnerstwa pomiędzy powyższy-

mi podmiotami. 
Minimalna wartość projektu nie 

może być niższa niż 300 tys. PLN a 
wyższa niż 1,7 mln złotych, wkład wła-
sny musi wynosić 5% wartości projektu.

 źródło: https://mc.gov.pl/aktualnosci/

Konkurs w ramach działania 
8.2 RPO W,  ogłoszenie o naborze- 
10.11.2016roku.

W dniach od 14 grudnia 2016  do 
12.stycznia 2017 r. można składać 
wnioski o dofinansowanie w ramach 
Działania 8.2 Wsparcie szkół i placó-
wek prowadzących kształcenie ogólne 
oraz uczniów uczestniczących w kształ-
ceniu podstawowym, gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym.

 Celem projektów jest:
 TYP 1: Kształcenie u uczniów i słu-

chaczy kompetencji kluczowych oraz 
właściwych postaw i umiejętności nie-
zbędnych na rynku pracy

TYP 2: Doskonalenie umiejętności 
i kompetencji zawodowych nauczycie-
li prowadzących kształcenie w zakresie 
stosowania metod i form organizacyj-
nych sprzyjających kształtowaniu i roz-
wijaniu u uczniów kompetencji kluczo-
wych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności

TYP 3: Indywidualizację pracy z 
uczniem ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym ucznia młod-
szego i wsparcie uczniów zagrożonych 
przedwczesnym zakończeniem nauki 
szkolnej

TYP 4: Tworzenie warunków dla na-
uczania opartego na metodzie ekspery-
mentu

TYP 5: Korzystanie z technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych (TIK) 3

Konkurs w ramach Erasmus +
Od dnia 18.10.2016 można skła-

dać wnioski aplikacyjne dotyczących 
tworzenia partnerstwa między sekto-
rem kształcenie i szkolenia zawodo-
we a biznesem, ukierunkowanych na 
promowanie uczenia się opartego na 
pracy oraz przygotowania zawodowe-
go w przedsiębiorstwach. Przedmioto-
we partnerstwa powinny mieć na celu 
zwiększanie udziału przedsiębiorstw 
oraz partnerów społecznych w projek-
towaniu i realizacji kształcenia i szko-
lenia zawodowego oraz wspieranie w 
tym procesie uczenia się opartego na 
pracy. Wnioski należy zatem składać w 
ramach jednej z następujących dwóch 
części:

1. Partnerstwa lokalne i regionalne 
(część 1)

Wsparcie partnerstwa między orga-
nizatorami kształcenia i szkolenia za-
wodowego; (publicznymi lub prywat-
nymi) małymi, średnimi lub dużymi 
przedsiębiorstwami bądź izbami prze-
mysłowymi, handlowymi i rzemieślni-
czymi lub innymi organizacjami sekto-
rowymi/zawodowymi; oraz organami 
władzy lokalnej lub regionalnej.

Przedmiotowe projekty służą 
wzmocnieniu partnerstwa w zakresie 
kształcenia i szkolenia zawodowego-
-biznes na rzecz uczenia się opartego 
na pracy i przygotowania zawodowe-
go w kontekście lokalnym lub regional-
nym.

2. Partnerstwa między europejskimi 
organizacjami patronackimi a ich kra-
jowymi członkami lub jednostkami po-
wiązanymi (część 2)

Termin składania wniosków upływa 
w dniu 17.01.2017 o godz. 12.00 czasu 
brukselskiego. 4

Dane teleadresowe:
www.power.gov.pl

www.wup.pl
www.rpo.wzp.pl
www.cpe.gov.pl

www.erasmusplus.org.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     

Biuro Informacji i Promocji EFS    
tel. 91 42 56 163 

e-mail: pokl@wup.pl     

Portal Funduszy Europejskich oraz 
Punkty Informacyjne Funduszy Eu-
ropejskich dostarczają potencjalnym 
beneficjentom oraz uczestnikom pro-
jektów informacji niezbędnych do 
ubiegania się o dofinansowanie.

opr. Jowita Pawlak

3 źródło: www.wup.pl
4 www.erasmusplus.org

Pracownia żywienia w ZSP Nowogard



12 Nr 84 (1725)

91 573 09 96

Sprostowanie Książnicy Stargardzkiej
W tekście Książnicy Stargardzkiej, noszącym tytuł: 

„Certyfikat” na pełnoprawnego czytelnika” została 
podana mylna informacja, jakoby w uroczystości, ma-
jącej miejsce w dniu 21 października b. r. brali ucznio-
wie ze szkół podstawowych numer 6 i 7. W rzeczywi-
stości byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 i 
nr 8. Za zaistniałą  pomyłkę przede wszystkim uprzej-
mie przepraszamy uczniów i nauczycieli Szkoły Pod-
stawowej nr 8 !

Książnica Stargardzka

european Film Festival '16 

Pokaz filmów  
w Piwnicy TPS
Zakończył się polsko-niemiecki Szczecin European Film 
Festival. Także w tym roku w ramach pofestiwalowych 
prezentacji w Piwnicy Towarzystwa Przyjaciół Stargardu 
przedstawione  zostaną najciekawsze filmy dokumentalne 
SEFF’16.

Pokaz odbędzie się w sobotę, 
5 listopada br. o godz. 18. 
Zapraszamy. Wstęp wolny.
Organizatorami pokazu są 
Stowarzyszenie OFFicyna 

i Towarzystwo Przyjaciół Stargardu

Spotkania misji Dobra Nowina w SCK

Nawrócony gangster ze swoim zespołem
We czwartek (27.10 2016) na spotkaniu Misji Dobra Nowina w SCK gościem był Piotr Stępniak, nawrócony gangster, ze swoim zespołem. Było to 
pierwsze z czterodniowego cyklu spotkań.

Stowarzyszenie Misja Dobra 
Nowina spotyka się w SCK w 
każdy czwartek i niedzielę, or-
ganizuje również szereg spo-
tkań: koncertów chrześcijań-
skich, wykładów biblijnych, im-
prez dla dzieci, spotkań z na-
wróconymi narkomanami, al-
koholikami i przestępcami.

Piotr Stępniak, dawny prze-
stępca i recydywista, przyjechał 
z przesłaniem: STOP NARKO-

MANII, ALKOHOLIZMO-
WI, PRZEMOCY. Z tym prze-
słaniem jeździ po całym kra-
ju, swoją niesamowitą historię 
opowiada w szkołach, więzie-
niach,  domach dziecka. Opo-
wiada, jak alkohol i przemoc w 
jego rodzinnym domu sprowa-
dziły go na drogę przestępstwa, 
doprowadziły do więzienia i 
do prób samobójczych. Piotro-

wi nie były w stanie pomóc ani 
programy resocjalizacyjne, ani 
terapeuci. Kiedy na więziennym 
spacerniaku usłyszał od innego 
więźnia: „Jezus Cię kocha”, pobił 
go do nieprzytomności. Jednak 
po pewnym czasie,  gdy leżał w 
szpitalu po próbie samobójczej, 
słowa te doprowadziły go do 
prawdziwego i trwałego nawró-
cenia. Jeszcze w więzieniu zaczął  
czytać Biblię, pomagać współ-

więźniom i mówić wszystkim o 
Jezusie. Stało się to jego pasją.

Prawdziwe nawrócenie wią-
że się ze zmianą życia. Usłysze-
liśmy o tym od młodej osoby z 
zespołu Piotra – Gosi. Kiedyś, 
po kolejnej próbie samobójczej, 
wykrzyczała ojcu – alkoholiko-
wi i oprawcy, że go nienawidzi. 
Po nawróceniu przyjechała do 
niego i powiedziała: „Kocham 
Cię tato. Przebaczyłam ci”.

Na spotkaniu były też śpiewa-
ne piosenki autorskie młodych 
członków zespołu, Łukasza i 
Gosi, nawiązujące do ich prze-
żyć przed i po nawróceniu.

Po spotkaniu była możliwość 
indywidualnej rozmowy z Pio-
trem i członkami jego zespołu.  

Beata Milewska
Misja Dobra Nowina

Stargardzianie licznie przybyli na spotkanie

Podczas spotkania piosenki własnej 
twórczości przedstawił Łukasz, czło-
nek zespołu

Piotr Stępniak  - nawrócony gangster

Stowarzyszenie amazonek. Dzień otwarty u 
„Stokrotek”

Wezmą udział w sesji 
zdjęciowej
Panie ze Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka” zorganizowały dzień otwarty. W piątek 
(28 października) można było zapoznać się z działalnością organizacji, wziąć udział w 
przykładowych zajęciach, a przede wszystkim – poznać dzielne kobiety, które przeszły 
mastektomię. W spotkaniu wzięła udział Wicestarosta Iwona Wiśniewska.

Członkinie stowarzyszenia 
rozmawiały na temat życia 
kobiet po zabiegu amputacji 
piersi z powodu nowotworu 

oraz o tym, jak wielkie zna-
czenie ma dla nich uczest-
niczenie we wspólnych zaję-
ciach. Zaprezentowały rów-
nież swój taniec terapeutycz-
ny oraz gimnastykę na weso-
ło.

Wkrótce panie wezmą 
udział w niezwykle cieka-
wym przedsięwzięciu. Bę-

dzie to projekt pt. „Wojowni-
cy – wojowniczkom”. Ama-
zonki razem z zawodnikami 
MMA będą uczestniczyły w 
sesji zdjęciowej do kalenda-
rza na 2017 rok. Dochód z 
jego sprzedaży zostanie prze-
kazany stowarzyszeniu. 

(red)

Stargardzkie amazonki odwiedziła 
Wicestarosta p. Iwona Wiśniewska

Amazonki w swoim tańcu terapeutycznym
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II liceum Ogólnokształcące

Święto patrona 
szkoły i ślubowanie 
klas pierwszych
„Polskość. Tam jest mój środek dziś, tam ma stolica, 
Tam jest mój gród” - pod takim hasłem, ze słowami 
„Pieśni do ziemi naszej” C.K. Norwida, II LO w Star-
gardzie obchodziło święto patrona szkoły połączone ze 
ślubowaniem klas pierwszych. 

We czwartek (27 paździer-
nika) II LO w Stargardzie ob-
chodziło święto patrona szko-
ły - Cypriana Kamila Norwida. 
Uroczystości rozpoczęły się od 
przemarszu pocztów sztandaro-
wych: wojska i szkoły, po czym 
przemówienie okolicznościowe 
wygłosiła Pani Iwona Wiśniew-
ska – Wicestarosta Stargardzki.

Następnie  odbyło się ślubo-
wanie klas pierwszych. Prze-
wodniczący klas – delegaci 
wszystkich klas pierwszych, zło-
żyli przysięgę na sztandar szko-
ły, a przedstawiciele „pierwsza-
ków” złożyli kwiaty pod wize-
runkiem patrona.

Obchody uświetniły występy 
artystyczne młodzieży szkolnej, 
zaprezentowano m. in. recytacje 

wierszy C.K. Norwida oraz grę 
na skrzypcach. 

Po zakończeniu obchodów 
zorganizowany został konkurs 
wiedzy o patronie, kierowany 
do klas pierwszych. Red.

(red.)

Poczet sztandarowy II LO.

Podczas uroczystości recytowano wier-
sze Cypriana Kamila Norwida

Przemarsz pocztu sztandarowego wojska

Stowarzyszenie Strzeleckie Batalion

Przybliżają wojsko młodzieży
We czwartek 27 października w LO nr 2 im. Kamila C. Norwida z inicjatywy Stargardz-
kiego Stowarzyszenia Strzeleckiego „BATALION” rozpoczęty został cykl spotkań pro-
mujących poszczególne rodzaje Sił Zbrojnych. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób. 

Prelegentami byli piloci z 21 
Bazy Lotnictwa Taktycznego ze 
Świdwina. Uczestnicząca w spo-
tkaniu młodzież dowiedziała się 
o historii 21 BLT, o zadaniach i 
możliwościach bojowych Su 22. 
Major Mirosław Lorenc i po-
rucznik Cezary Dziki podzieli-
li się doświadczeniami, związa-
nymi ze specyfiką służby w Si-
łach Powietrznych. Opowiadali 
jak dostać się do sił powietrz-
nych, co musi cechować pilota 
i jakie trzeba mieć do tego pre-
dyspozycje. W gronie zaproszo-
nych gości znalazł się też poseł 
na Sejm RP, Michał Jach – Prze-
wodniczący Sejmowej Komisji 
Obrony Narodowej.

Mówi Dariusz Owczarski, 
prezes Stowarzyszenia Strzelec-
kiego Batalion - Naszym zda-

niem wciąż brak jest jeszcze ta-
kich spotkań młodzieży z woj-
skiem. To spotkanie otwiera 
cykl czterech prelekcji. Kolejne 
spotkanie będzie z siłami lądo-
wymi, następnie z marynarką 
wojenną a ostatnie z wojskami 
specjalnymi - informuje prezes 
D. Owczarski - Jednym z na-
szych zadań i celów jest to, aby 
do armii szli ludzie, którzy mają 
wojsko w sercu. Widzę wśród 
młodzieży bardzo duże zain-
teresowanie wojskiem i milita-
riami, ale również takimi war-
tościami jak honor i ojczyzna - 
podkreślił prezes. 

Po spotkaniu zapytaliśmy 
także młodzież o to, jakie wra-
żenia wyniosła ze spotkania - 
Było bardzo fajnie. Można było 
dowiedzieć się sporo rzeczy, 

zwłaszcza jeśli ktoś chce związać 
swoją przyszłość z wojskiem. 
Przykuwające uwagę były prze-
życia pilota, który opowiadał o 
swojej służbie w wojsku - po-
wiedziała Natalia Kateusz z kl. 
I e. 

- Spotkanie było bardzo eks-
cytujące. Zdobyliśmy wiele no-
wych informacji. Pilot, który 
opowiadał o swojej służbie ma 
duże doświadczenie i wiedzę. 
Chciałbym pójść do wojska. 
Myślę o wstąpieniu w szeregi sił 
lądowych - mówił Adrian Urba-
nek z kl. I e. 

Stowarzyszenia Strzeleckiego 
„BATALION” planuje już ko-
lejne spotkania, między inny-
mi z weteranami, żołnierzami 
piechoty, marynarki, czy nawet 
żołnierzami sił specjalnych.

(ps)

Od lewej, Dariusz Owczarski - prezes Stowarzyszenia Batalion, mjr Mirosław Lorenc, poseł Michał Jach, Tadeusz Sowa - wice-
przewodniczący Rady Powiatu oraz por. Cezary Dziki

Uczniowie z zaciekawieniem słuchali prelekcji zaproszonych gości oraz zadawali pytania
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IV liga
Kluczevia Stargard – Energetyk Gryfino 2:0 (1:0)
Bramki: Magnuski (11`), Królak (51`)
Kluczevia: Spychaj – Banach, Barłomiejczyk, Kurant, Rawa, P. Sur-

ma (74` Zalas), Kościukiewicz, Bartoszyński (79` Downar), Magnu-
ski, Królak, Dura

Piast Chociwel – Hutnik Szczecin 0:1 (0:1)
Bramka: Marcyniuk (44`)
Piast: Roguski - Kozieł, Omelaniuk, Orman, Wiśniewski, Procyk, 

Hyriak (87` Kwiatkowski), Jefimenko, Guściora (60` Kalinowski), 
Hackiewicz (70` Rusin), Sinkowski (70` Sosna).

Pozostałe wyniki 13. kolejki:
Rasel - MKP 0:4,
Osadnik - Arkadia 1:5,
Drawa - Dąb 3:4,
Olimp - Bałtyk 0:2,
Ina - Astra 6:1,
Gryf K. - Gryf P. 1:3,
Jeziorak - Sparta 2:1.
1.  Bałtyk Koszalin  13 31 30-11 
2.  Energetyk Gryfino 13 31 27-10 
3.  Hutnik Szczecin  13 29 37-9 
4.  Jeziorak Szczecin  13 26 34-13 
5.  MKP Szczecinek  13 23 24-11 
6.  Astra Ustronie M.  13 20 24-18 
7.  Kluczevia Stargard 13 19 24-19
8.  Piast Chociwel  13 19 20-17
9.  Gryf Polanów  13 19 15-20
10.  Arkadia Malechowo 13 17 22-21 
11.  Sparta Węgorzyno 13 16 20-23 
12.  Osadnik Myślibórz 13 15 20-29 
13.  Rasel Dygowo  13 15 13-29 
14.  Gryf Kamień Pom. 13 14 15-24 
15.  Olimp Gościno  13 13 15-25 
16.  Ina Goleniów  13 11 22-28 
17.  Dąb Dębno  13 8 13-37 
18.  Drawa Drawsko Pom. 13 2 18-49

Piłkarskie areny

Rekord strzelecki  
i poskromienie lidera
Sportowych emocji nie brakowało także na IV, V i VI-ligowych boiskach piłkarskich. 
Odbudowała się Kluczevia Stargard wygrywając z liderem z Gryfina, rekordowe zwy-
cięstwo i awans na fotel lidera V ligi zanotowali piłkarze rezerw Błękitnych Stargard, a 
tercet „południowców” odniósł komplet zwycięstw w regionalnej okręgówce.

To był weekend, w którym 
przeważały pozytywne akcen-
ty. Większość drużyn reprezen-
tujących powiat stargardzki od-
niosły zwycięstwa. Szczególnie 
cenna była wygrana Klucze-
vii Stargard, która na stadionie 
przy ul. Niemcewicza nie dała 
szans liderowi IV-ligowej tabeli, 
Energetykowi Gryfino. Rekor-
dową wygraną 11:0 zakończył 
się mecz Błękitnych II Stargard, 
dzięki czemu zespół prowadzo-
ny przez duet trenerski Jan Szy-
dłowski - Robert Gajda awanso-
wał na 1. miejsce w tabeli woje-
wódzkiej okręgówki. Ponadto, 
do czołowej trójki w tabeli gru-
py 2 (południowej) szczecińskiej 
klasy okręgowej wdrapała się 
Unia Dolice.

Przebudzenie Kluczevii
O kiepskiej postawie piłka-

rzy Kluczevii Stargard w ostat-
nich kolejkach można już chyba 
zapomnieć. Podopieczni Mar-
cina Narkuna, którzy w pięciu, 
poprzednich grach przegrali aż 
trzykrotnie nie wygrywając ani 
razu, nagle przebudzili się. W 
sobotę, na własnym boisku, w 
meczu rozgrywanym równo-
rzędnie ze spotkaniem Błękit-
nych, pokonali Energetyka Gry-
fino, 2:0. Nie mieli żadnej litości 
nad liderem tabeli. Już w 11. mi-
nucie stargardzki zespół na pro-
wadzenie wyprowadził Grze-
gorz Magnuski, natomiast tuż 
po przerwie wynik ostateczny 
ustalił Tomasz Królak. – Roze-
graliśmy najlepsze spotkanie 
w tym sezonie – mówił trener 
ZKS-u, Narkun.

Mniej radosne informacje na-
płynęły z Chociwla, gdzie miej-
scowy Piast przegrał ze szcze-
cińskim Hutnikiem, 0:1. Go-
ście jedyną bramkę uzyskali tuż 
przed przerwą i utrzymali jed-
nobramkowe prowadzenie do 
końca pojedynku.

W najbliższej kolejce Piast po-
nownie zagra na własnym bo-
isku, gdzie w sobotę zagra z Ra-
selem Dygowo (godz. 13:00), 
natomiast Kluczevia uda się do 
Węgorzyna.

Nowy rekord Błękitnych
Tydzień temu Błękitni II Star-

gard pokonali Wybrzeże Rewal-
skie, 10:1. W minioną niedzie-
lę pobili jednak to osiągnięcie. 
Tym razem zdeklasowali Czar-

nych Lubanowo, 11:0, w dodat-
ku uczynili to na obcym boisku. 
Trzy trafienia zaliczył Sebastian 
Inczewski, po dwa razy bram-
kę Czarnych dziurawili Robert 
Gajda, Przemysław Brzeziański i 
Bartłomiej Zdunek, a po jednym 
celnym strzale zanotowali Olek-
sandr Sestrenski i Jarosław Pi-
skorz. Dzięki temu rezerwy Błę-
kitnych wskoczyły na 1. miejsce 
w tabeli wojewódzkiej ligi okrę-
gowej. Daleko za ich plecami są 
m.in. dwaj inni przedstawiciele 
powiatu stargardzkiego – Zorza 
Dobrzany i Ina Ińsko, którzy w 
meczu przeciwko sobie zanoto-
wali bezbramkowy rezultat. 

„Południowi” coraz wyżej

Trójka przedstawicieli nasze-
go powiatu występująca w gru-
pie 2 klasy okręgowej zgodnie 
wygrała swoje spotkania. Unia 
Dolice wykazała wyższość nad 
Gavią w Choszcznie, a kolej-

ne dwie bramki dla zwycięzców 
uzyskał, imponujący w ostatnim 
czasie formą, Bartosz Kamiński. 
Biali Sądów okazali się lepsi od 
Orłów z Trzcińska Zdrój, a hat-
-trikiem popisał się Jan Kisiele-
wicz, natomiast Orkan Suchań 
na dobre przypomniał sobie jak 
się wygrywa i tym razem rozpra-
wił się z Klonem Krzęcin. 

Jedynym minusem kolej-
ki była przegrana Pomorzanina 
Krąpiel z jednym z faworytów 
grupy 1 (północnej), Masovią 
Maszewo, 2:8. 

M.B.     

Wojewódzka Liga Okręgowa

Wyniki 12. kolejki:
Rega - Odra 3:3,
Iskra - Arkonia 0:2,
Mierzynianka - Chemik 0:2,
Ina - Zorza 0:0,
Wybrzeże - Polonia 4:0,
Błękit - Piast 2:0,
Stal - Morzycko 2:1,
Czarni - Błękitni II 0:11.

Tabela Szczecińskiej Ligi Okręgowej:
1.  Błękitni II Stargard 12 27 63-28 
2.  Morzycko Moryń  12 26 42-12 
3.  Rega Trzebiatów  11 26 29-18 
4.  Chemik Police  12 24 26-11 
5.  Stal Szczecin  12 21 23-21
6.  Arkonia Szczecin  12 20 20-11 
7.  Iskra Golczewo  12 20 24-15 
8.  Wybrzeże Rewal  12 19 31-23 
9.  Błękit Pniewo  12 19 16-26 
10.  Zorza Dobrzany  12 14 18-23 
11.  Ina Ińsko  12 14 14-24 
12.  Piast Karsko  12 13 21-26
13.  Mierzynianka Mierzyn 12 12 12-22 
14.  Czarni Lubanowo  11 8 14-34 
15.  Odra Chojna  12 8 14-45 
16.  Polonia Płoty  12 1 13-41

Wyniki 12. kolejki „naszych” drużyn:

Gr. północna: 
Pomorzanin Krąpiel – Masovia Maszewo 2:8 (1:4) 

Gr. południowa:
Gavia Choszczno – Unia Dolice 1:3 (1:2), 
Orkan Suchań – Klon Krzęcin 2:0 (1:0), 
Biali Sądów – Orzeł Trzcińsko Zdrój 6:1 (3:1) 

Tabela grupy północnej:
1.  Flota Świnoujście  12 31 64-13 
2.  Mewa Resko  12 30 28-14 
3.  Masovia Maszewo 12 28 44-19 
4.  Wicher Brojce  12 27 29-17
5.  Sparta Gryfice  12 21 18-21
6.  Błękitni Trzygłów  12 19 29-20 
7.  Iskierka Szczecin  12 17 27-17 
8.  Orzeł Łożnica  12 16 25-28
9.  Promień Mosty  12 16 27-35 
10.  Pomorzanin Nowogard 12 15 15-20
11.  Odrzanka Radziszewo 12 14 20-22
12.  Sarmata Dobra  12 14 16-24
13.  Pomorzanin Krąpiel 12 13 20-33
14.  Tanowia Tanowo  12 8 16-31 
15.  Ehrle Dobra Szcz.  12 5 13-39 
16.  Zootechnik Kołbacz 12 1 13-51

Tabela grupy południowej:
1.  Sokół Pyrzyce  12 22 23-16 
2.  Gavia Choszczno  12 22 24-13 
3.  Unia Dolice  12 21 19-12
4.  Ogniwo Babinek  12 20 22-14 
5.  Koral Mostkowo  12 18 20-23 
6.  Klon Krzęcin  12 17 26-26 
7.  CRS Barlinek  12 17 18-16 
8.  Sęp Brzesko  12 17 25-21 
9.  Biali Sądów  12 17 28-17
10.  Zieloni Zielin  12 15 20-25 
11.  Mechanik Warnice 12 14 15-23 
12.  Orkan Suchań  12 14 8-17 
13.  Polonia Giżyn  12 13 25-29 
14.  Orzeł Trzcińsko-Zdrój 12 13 23-32 
15.  Mieszko Mieszkowice 12 12 9-16 
16.  Kłos Pełczyce  12 10 14-19
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II liga piłkarzy
Błękitni Stargard 4:0 (2:0)
Bramki: Flis 2 (23 i 51`), Magnuski (38`), Wojtasiak (80`) 
Błękitni: Wróbel - Szymusik, Liśkiewicz, Baranowski, Gutowski, Więcek, 

Karmański (87` Pluta), Lisowski (83` Kazimierowicz), Flis, Fadecki (65` Zdu-
nek), Magnuski (77` Wojtasiak).

Pozostałe wyniki 15. kolejki:
ROW - Stal 1:1,
Siarka - Legionovia 2:1,
Olimpia Z. - Polonia W. 1:0,
Raków - Polonia B. 1:0,
Rozwój - Warta 2:0,
Kotwica - Odra 0:3,
Puszcza - GKS 2:0,
Radomiak - Gryf 3:0.
Tabela II ligi:
1.  Odra Opole  15 32 26-10
2.  Raków Częstochowa 14 30 29-12 
3.  Radomiak Radom  15 28 19-15 
4.  Siarka Tarnobrzeg  15 23 27-20 
5.  Puszcza Niepołomice 15 22 13-9
6. Olimpia Zambrów  15 22 16-21 
7.  Błękitni Stargard  15 21 19-15 
8.  Legionovia Legionowo 15 20 21-18 
9.  Olimpia Elbląg  15 18 23-24
10.  Gryf Wejherowo  15 18 20-23 
11.  Stal Stalowa Wola  14 17 17-22 
12.  GKS Bełchatów  15 15 19-18 
13.  ROW Rybnik  15 15 14-18 
14.  Rozwój Katowice  15 14 14-18 
15.  Polonia Warszawa  15 14 13-17 
16.  Kotwica Kołobrzeg  15 14 16-23
17.  Polonia Bytom  15 13 14-22 
18.  Warta Poznań  15 13 17-32
II liga siatkarek
Wyniki 4. kolejki:
Spójnia Stargard – Politechnika Poznań 1:3 (21:25, 24:26, 25:17, 19:25)
UŻKPS Kościan - Murowana Goślina 3:0,
Culmen Chełmno - Energetyk Poznań 0:3,
SMS Police - Alexas Turek 3:1.  
Tabela 1 grupy II ligi:
1.  UŻKPS Kościan  4 10 11-3 
2.  SMS Police  4 9 9-4 
3.  Energetyk Poznań  4 8 10-6 
4.  SKF Poznań  4 6 7-8 
5.  Spójnia Stargard  4 6 9-9 
6.  Murowana Goślina  4 5 7-8 
7.  Alexas Turek  4 4 7-10 
8.  Culmen Chełmno  4 0 0-12 
I liga koszykarzy
Spójnia Stargard – Noteć Inowrocław 102:97 (26:30, 22:17, 17:15, 24:27, dog. 

13:8) 
Spójnia: Janiak 22 (3x3), Pabian 17 (3), Fraś 16, Dymała 14 (3), Pytyś 13, Ra-

czyński 11 (2), Lewandowski 7 (1), Śpica 2, Bodych.  
Pozostałe wyniki 7. kolejki:
Sokół - Astoria 84:69,
Pogoń - Basket 90:67,
GTK - GKS 63:59,
SKK - Polonia 80:65,
Rosa II – AZS 78:72,
Znicz - Nysa 77:69,
Kotwica - Legia 51:85.
Tabela I ligi:
1.  Sokół Łańcut  7 14 571-480 
2.  Spójnia Stargard  7 14 571-510 
3.  Legia Warszawa  7 12 541-452
4. Pogoń Prudnik  7 12 557-500
5. GTK Gliwice  7 12 509-478 
6.  Polonia Leszno  7 12 540-532 
7.  SKK Siedlce  7 11 483-498 
8.  Kotwica Kołobrzeg  7 11 493-513 
9.  GKS Tychy  7 10 522-517 
10.  Noteć Inowrocław  7 10 535-531 
11.  Znicz Pruszków  7 9 495-521 
12.  Basket Poznań  7 9 445-505 
13.  AZS Kraków  7 8 498-524
14. Rosa II Radom  7 8 457-505
15. Astoria Bydgoszcz  7 8 501-576
16. Nysa Kłodzko  7 8 464-540 

Zwycięstwa naszych sztandarowych drużyn

Błękitni efektownie, Spójnia szczęśliwie
Miniona sobota w Stargardzie obfitowała w ciekawe wydarzenia sportowe. O godz. 13:00 rozpoczął się mecz 15. kolejki II ligi piłkarskiej, który za-
kończył się wyraźną wygraną biało-niebieskich. Wieczorem w hali OSiR zwycięstwo, siódme z rzędu, odnieśli także podopieczni Krzysztofa Kozio-
rowicza. Niepowodzeniem zakończył się tylko mecz siatkarek Spójni.

W sobotę przedstawiciele trzech 
sportów drużynowych zapewni-
li kibicom w Stargardzie dużą daw-
kę emocji. Najpierw na boisko przy 
ul. Ceglanej wybiegli piłkarze Błę-
kitnych Stargard, aby stoczyć poje-
dynek z Olimpią Elbląg. Godzinę 
później w hali OSiR czwarty mecz w 
sezonie rozpoczęły siatkarki Spójni 
Stargard, a wieczorem o godz. 18:00 
do walki włączyli się biało-bordowi 
koszykarze. Ci ostatni, jak i Błękit-
ni wygrali swoje pojedynki. Ze zwie-
szonymi głowami parkiet opuściły 
natomiast nasze siatkarki.

Kanonada przy Ceglanej
Błękitni Stargard odbili sobie nie-

powodzenia z ostatnich meczów i 
zdeklasowali „Olimpijczyków” z El-
bląga. Od początku dominowali na 
boisku i już do przerwy prowadzili, 
2:0. Obie bramki w tym fragmen-
cie gry dla podopiecznych Krzysz-
tofa Kapuścińskiego padły w podob-
nych okolicznościach. Akcje prze-
prowadzone były prawą stroną bo-
iska przez nestora naszej drużyny 
Macieja Więcka, a zakończone cel-
nymi strzałami Bartosza Flisa i Mi-
chała Magnuskiego. Napór gospo-
darzy trwał jednak również po prze-
rwie. W 51. minucie kolejny błąd 
defensywy rywala wykorzystał Flis, 
a w końcówce swoją pierwszą bram-
kę po powrocie na II-ligowe murawy 
strzelił rekonwalescent, Piotr Wojta-
siak. Błękitni trafiali tego dnia tak-
że w poprzeczkę oraz słupek, a lob 
z połowy boiska Magnuskiego mógł 
być bramką sezonu. Zabrakło mili-
metrów. Goście także stworzyli so-
bie kilka sytuacji, ale nie potrafili 
pokonać Przemysława Wróbla na-
wet z rzutu karnego. – Wydatnie po-
mogliśmy gospodarzom w odnie-
sieniu wysokiego zwycięstwa – po-
wiedział po meczu trener Olimpii, 
Adam Boroś.

Błękitni przerwali w ten sposób 
serię czterech meczów bez wygranej. 
Po przeszło dwóch miesiącach od-
nieśli także pierwsze zwycięstwo na 
własnym boisku. – Nareszcie zagra-
liśmy tak, jak powinno się na grać 
przed własną publicznością – dodał 
stargardzki szkoleniowiec. Kolejny 
mecz biało-niebiescy rozegrają w 
Poznaniu z tamtejszą Wartą.    

Porażka siatkarek
Gdy zaczynała się druga połowa 

meczu na stadionie przy ul. Cegla-
nej na parkiet hali OSiR wyszły siat-
karki Spójni Stargard. W 4. kolej-
ce rozgrywek grupy 1 II ligi ich ry-
walkami były studentki Politechni-
ki Poznańskiej. Podopieczne Alek-
sandra Króla rozpoczęły spotkanie 
źle, od dwóch przegranych setów. 
W pierwszej odsłonie zabrakło im 
dokładności w ataku oraz spokoju 
w obronie, co przełożyło się na po-
rażkę, 21:25. Drugi set był bardziej 
wyrównany. Lepiej prezentowała 
się Julia Jurczyk, w końcówce kilka 
punktów zdobyła Paulina Sośnicka, 
ale ponownie ostatnie słowo należa-
ło do przyjezdnych, które wygrały, 
26:24. Rozzłoszczone stargardzian-
ki w trzeciej partii rozgromiły dru-
żynę z Poznania i z przytupem roz-
poczęły set czwarty. Prowadziły 8:2 
i … zatrzymały się. Znowu zaczęły 
popełniać proste błędy i ostatecznie 
poległy przed własną publicznością, 
1:3 w setach. – Wziąłbym w ciemno 
jeden punkt, a udało się wygrać za 
3 punkty – mówił po meczu zasko-
czony trener poznanianek, Przemy-
sław Wodzień. Była to druga z rzędu 
przegrana naszych, urodziwych siat-
karek, które o kolejne punkty powal-
czą w przyszły weekend w Turku.   

Siódme, najtrudniejsze
Na deser, wieczorem w hali OSiR 

odbył się mecz 7. kolejki I ligi ko-
szykarzy, w którym Spójnia Star-

gard podejmowała Noteć Inowro-
cław. Był najbardziej dramatyczny ze 
wszystkich wymienionych, a zakoń-
czył się dogrywką z happy endem. 

Pierwsza połowa była bardzo wy-
równana i żadna z drużyn nie potra-
fiła uzyskać wyższego prowadzenia. 
Trzecia kwarta należała początko-
wo do Spójni, ale Noteć doprowa-
dziła do wyrównania, a potem uzy-
skała kilka oczek przewagi. W kon-
sekwencji, na cztery minuty przed 
końcową syreną prowadziła 80:72. 
Stargardzcy koszykarze, po raz ko-
lejny, pokazali jednak niezłomny 

charakter. Z dystansu trafili Maciej 
Raczyński i najskuteczniejszy w eki-
pie biało-bordowych, Damian Ja-
niak (wcześniej trafił do kosza z po-
łowy boiska). Chwilę później dwie 
celne trójki Marcina Dymały dały 
chwilowe prowadzenie Spójni. Na 14 
sekund przed końcem Noteć wygry-
wała jednak różnicą czterech oczek. 
I znowu ze znakomitej strony poka-
zał się Dymała. Najpierw rzucił cel-
nie z dystansu, a po chwili asysto-
wał przy trafieniu Wojciecha Frasia 
doprowadzającym do dogrywki. Fi-
nałowe pięć minut należało już do 
gospodarzy, którzy wygrali 102:97. 
Spójnia wygrała siódmy mecz ligo-
wy i wciąż nie zaznała goryczy po-

rażki. Takiego rozpoczęcia sezonu 
nie spodziewał się nawet szkolenio-
wiec biało-bordowych, Krzysztof 
Koziorowicz. - Nikt przed rozpo-
częciem sezonu na nas nie stawiał. 
My jednak wygrywamy mecz za me-

czem, a każde kolejne zwycięstwo 
motywuje nas do jeszcze cięższej 
pracy – powiedział. O ósmy triumf 
jego podopieczni powalczą w naj-
bliższą sobotę w Siedlcach.

M.B. 

Bartosz Flis (w czarnych rękawiczkach) 
strzelił w sobotę dwie bramki

Stargardzkie siatkarki nie podołały roli faworytek
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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

Klasyfikacja Eksperta Piłkarskiego   
   
Lp. Nazwisko i imię  11 kolejka  Klasyfikacja ogólna
1. Stuch Jan  7  112
2. Koziołek Jarosław 15  111
3. Głowania Józef  6  107
4. Gawroński Lech  12  97
5. Ościak Ireneusz  14  93
6. Gulak Leszek  13  89
7. Dziennik  9  86
8. Mroczko Zbigniew 12  84
9. Goliński Jarosław 6  78
10 Swatko Janusz  7  77
 Wiśniewski Wiesław 10  77
12. Sadowski Ryszard ________ 52
13. Daniec Artur  ________ 47
14. Mielcarek Mirosław ________ 10
15. Siemiński Wojciech ________ 8

....-....

....-....

....-....

....-....

....-....

....-....

....-....

....-....

....-....

....-....

....-....

....-....

Ekspert Piłkarski 
kupon konkursowy nr 12
mecze w dniach: 4-6.11.2016
Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 
Warta Poznań - Błękitni Stargard 
Sparta Węgorzyno – Kluczevia Stargard
Piast Chociwel – Rasel Dygowo
Zorza Dobrzany – Iskra Golczewo
Piast Karsko - Ina Ińsko  
Błękitni II Stargard – Błękit Pniewo
Promień Mosty - Pomorzanin Krąpiel 
Unia Dolice – Sokół Pyrzyce
Sęp Brzesko – Biali Sądów
Mechanik Warnice – Orkan Suchań
Mecz dodatkowy:
...........................................................................

termin dostarczenia kuponów 04.11.2016 godz. 16:00
Proponowane mecze dodatkowe:
Legia Warszawa – Cracovia Kraków
Wisła Płock – Arka Gdynia
GKS Bełchatów – Rozwój Katowice
Polonia Warszawa – Kotwica Kołobrzeg
MKP Szczecinek – Jeziorak Szczecin
Arkonia Szczecin – Stal Szczecin

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

....-....
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....-....

....-.... 
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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

....-....

....-....

....-....

....-....

....-.... 

OGŁOSZeNIe

Kobieca piłka nożna

Awans był tak blisko...
Piłkarki Błękitnych Stargard w minioną sobotę na boisku w Olsztynie poniosły porażkę 
w meczu ligowym ze Stomilem, 1:2, ale już w w czwartek miały okazję do rewanżu. W 
meczu decydującym o awansie do ćwierćfinale Pucharu Polski zagrały z ekstraligowym 
Sztormem AZS AWF Gdańsk. Walczyły dzielnie, prowadziły, ale ostatecznie przegrały 
po rzutach karnych.

Podopieczne Krzysztofa Kubac-
kiego są w ostatnim czasie niezwykle 
zapracowane. To już kolejny tydzień, 
gdy mają do rozegrania trzy spotka-
nia o stawkę. Pierwsze z nich odby-
ło się w miniony weekend, w Olsz-
tynie ze Stomilem Olsztyn. Staw-
ką tego starcia były I-ligowe punkty. 
Do 83. minuty wydawało się, że star-
gardzianki przywiozą jeden punkt. 
Dzięki bramce doświadczonej Mar-
ty Krakowskiej remisowały z wyma-
gającym przeciwnikiem, 1:1. Siedem 
minut przed końcem sędzia podyk-
tował jednak kontrowersyjny rzut 
karny na korzyść gospodyń, który 
został zamieniony na bramkę. Nasze 
dziewczyny spadły w ten sposób na 
6. miejsce w tabeli I ligi grupy pół-
nocnej.

We wczorajszy wieczór Błękitne 
Stargard rozegrały jeszcze ważniej-
szy pojedynek. W 1/8 finału Pucha-
ru Polski ich rywalkami był ekstra-
ligowy Sztorm AZS-AWF Gdańsk. 
Rywal nie należy wprawdzie do ści-
słej czołówki najwyższej klasy roz-

grywkowej w kobiecej piłce i z 7-oma 
punktami znajduje się na przedostat-
nim miejscu w tabeli, ale w meczu z 
Błękitnymi był faworytem. Nie zmie-
niał tego faktu nawet wynik meczu z 
poprzedniej edycji, gdy Błękitne po 
emocjonującej grze wyeliminowały 
gdańszczanki z Pucharu Polski. Bo-
haterką tamtego starcia była Wero-
nika Szuba. W czwartkowy wieczór 
na stadionie przy ul. Ceglanej znowu 
mogła być wychwalana pod niebio-
sa. Przestrzeliła jednak jedenastkę 
dającą awans. Podobnie uczyniła kil-
ka chwil później Katarzyna Motas i 
ostatecznie wydłużający się konkurs 
rzutów karnych wygrały przyjezdne, 

7:6. A przypomnijmy, że po rozegra-
niu 90 minut na boisku w Stargar-
dzie było 2:2. Błękitne prowadziły po 
trafieniach Kornelii Grosickiej i Szu-
by 2:0, ale Sztorm wyrównał w ostat-
nich minutach. W ten sposób przy-
goda stargardzkich piłkarek z Pucha-
rem Polski została zakończona. 

To jednak nie koniec maratonu dla 
naszych dziewczyn, który zakończy 
się 5 listopada meczem ligowym u 
siebie ze Stilonem Gorzów. Ostatnie 
spotkanie rundy jesiennej rozpocz-
nie się o godz. 17:00.

M.B.     

I liga kobiet
Stomil Olsztyn - Błękitne Stargard 2:1 (1:0)
Bramki: Abramczyk (25`), Grzesik (83` z karnego) - Krakowska (73`)
Błękitne: Rybacka - Konefał, Huzarevich, Struszczyk, Tarnowska, Motas, 

Krus, Smurzyńska, Siwek, Krakowska, Szuba

Pozostałe wyniki 8. kolejki:
Stilon – Unifreeze 1:3,  
SMS II – Medyk II 0:3,  
Polonia – KKP 0:0, 
Praga – KS Raszyn 5:1.  

Tabela I ligi:
1. Unifreeze Górzno  8 19 18-8 
2. Polonia Poznań  8 18 14-5 
3. Medyk II Konin  8 16 15-4 
4. Stomil Olsztyn  8 13 7-9 
5. SMS II Łódź  8 13 20-14 
6. Błękitni Stargard  8 11 14-15 
7. KKP Bydgoszcz  8 10 9-7 
8. Praga Warszawa  8 6 19-16 
9. KS Raszyn  8 2 2-17 
10. Stilon Gorzów  8 2 3-26

1/8 finału Pucharu Polski
Błękitne Stargard – Sztorm AZS AWF Gdańsk 2:2 (0:0), karne: 6:7
Bramki dla Błękitnych: Grosicka, Szuba

Marta Rybacka obroniła dwie jede-
nastki, ale sama jej nie strzeliła, co za-
kończyło mecz
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Danuta i Jerzy 
Waliszewscy
GODZINY PRACY:
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ul. M. Reja 5a
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już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok
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TRÓJDZIELNE

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l.
 9

1
 5

7
7

 2
0

0
7

gr
a�

k@
do

m
ju

dy
.p

lNAJTANIEJ w okolicy
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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  500-216-523
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
Na Zdrowie  91 5775805
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

Sałatka z wędzonym 
łososiem i awokado

Sałatka z wędzonym łososiem i awokado

Składniki:
ok. 200 g miksu sałat 
100 g łososia wędzonego 
1 awokado 
1/2 dużego granatu 
Sos:
2 łyżki oliwy z oliwek 
1 łyżka soku z cytryny 
1 łyżeczka musztardy 
1 łyżeczka miodu 
sól, pieprz 

Wykonanie:
Łososia kroimy na mniejsze 

kawałki. Wyłuskujemy ziarenka 
granatu. Awokado obieramy ze 
skórki i kroimy w kostkę. Sała-
tę myjemy, osuszamy, rozrywa-
my na mniejsze kawałki i wrzu-
camy do miski lub układamy na 
talerzu. Dodajemy awokado, ło-
sosia wędzonego i posypujemy 
ziarenkami granatu.

Przygotowujemy sos: w kub-
ku mieszamy oliwę z oliwek z 
sokiem z cytryny. Dodajemy 
musztardę oraz miód i wszystko 
dokładnie mieszamy. Przypra-
wiamy pieprzem i solą. Goto-
wym sosem polewamy sałatkę. 

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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Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

04.11.2016 r.  - 
„Nowa” 

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

05.11.2016 r.  - 
„Na Zdrowie” 

Oś. Zachód A 17
91-573-89-60

06.11.2016 r.  - 
„Przy Luxpolu” 
ul. I Brygady 18

91-834-75-97
 

07.11.2016 r.  - 
„Przy Luxpolu” 
ul. I Brygady 18

91-834-75-97
 

08.11.2016 r.  - 
„Centrum” 

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

     
09.11.2016 r.  - 

„36,6”
 ul. M. Reja 13
91-577-50-13

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  

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 

Mieszkanie w bloku na 
Os. Zachód, pow. 48 m2, 2 
pokoje + balkon, III piętro. 
Tel. 694-166-288 

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

NIERUCHOMOŚCI WY-
NAJMĘ/SPRZEDAM

Kawalerkę. Tel. 506-507-
901 

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 

SPRZEDAM
Karp kroczek do zarybie-

nia. Tel. (91) 39 18 297 

  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
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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)

HalP Stargard

Pięć bramek 
Bartoszyńskiego!
Po dwóch kolejkach zmagań w Halowej Amatorskiej Li-
dze Piłkarskiej pięć drużyn cieszy się ze zdobycia kom-
pletu punktów. W tym gronie znajduje się obrońca tytułu 
mistrza Superligi, ekipa Klinkieru Grzelak.

Pierwsze mecze 2. kolejki HALP 
Stargard, organizowanej przez star-
gardzki OSiR, odbyły się tuż po za-
kończeniu niesamowitego pojedyn-
ku pomiędzy Spójnią Stargard, a 
Notecią Inowrocław. Tego wieczo-
ru rozegrano trzy mecze na zaple-
czu superligi. Keramzyt System, po-
dobnie jak w 1. kolejce imponował 
skutecznością, strzelając przeciwni-
kowi aż dziewięć bramek, ale stra-
cił też sporo, bo aż cztery. W tej ra-
dosnej grze brylował Artur Kościel-
niak strzelając dla zwycięskiego 
temu cztery bramki, które wypro-
wadziły go na pozycję lidera klasy-
fikacji strzelców I ligi. Drugie zwy-
cięstwo w sezonie odnieśli również 
piłkarze Metabo, którzy pokonali, 
4:1 Bossów z Suchania. W trzeciej 
grze Hiab uzyskał pierwsze zwycię-
stwo w sezonie dzięki Tomaszowi 
Gowinowi i Pawłowi Szczerbie.

Reszta meczów 2. kolejki odbyła 
się w niedzielę. W I lidze najciekaw-
sze spotkanie rozegrali gracze reak-

tywowanej drużyny Pizzerii Sicilia, 
którzy dołączyli do rozgrywek w 
ostatniej chwili. Pokonali po pasjo-
nującym pojedynku Kalmara, 6:5, 
a hat-tricka uzyskał Mateusz Ni-
ciński. W Superlidze trzy zespoły 
odniosły zwycięstwa po raz drugi. 
Mistrzowski Klinkier Grzelak po-
konał „elektryków” z Magmy, 8:2. 
Pięć trafień zanotował w tym me-
czu król strzelców minionego sezo-
nu, Kamil Bartoszyński, a trzy do-
łożył dla triumfatorów Jarosław Pi-
skorz. „Komputerowcy” z eRkom-
pu sprawili ponownie niespodzian-
kę pokonując tym razem Przed-
szkole Elemelek, 2:0. Nowym lide-
rem tabeli zostali jednak „budow-
lańcy” Kubery, którzy zdeklasowali 
Papirus II. Trzy bramki strzelił Da-
wid Mazurek. W pozostałych grach 
kibice oglądali sukcesy Nauki Jazy 
Rondo oraz Avivy Zjednoczonych. 

Następne mecze odbędą się 13 li-
stopada.

M.B.

2. kolejka Superligi:
Auto-Handel - Aviva Zjednoczeni 3:6, 
Papirus II - Kubera Tynki-Posadzki 3:9, 
Przedszkole Elemelek - eRkomp 0:2,
Klinkier Grzelak - Magma Hurt. Elektr. 8:2, 
Nauka Jazdy Rondo - Granit Owczarek 3:2,
Pauza: Melioranci Krąpiel.
2. kolejka I ligi:
Sami Swoi - Keramzyt System 4:9, 
Metabo - Finkowiat Boss Suchań 4:1,
Hiab - Towarzystwo Przyjaciół Żubra 6:3, 
Mundurowi - FC Porto 8:0, 
Kalmar - MC 5:6, 
BudPak/Sinus.Net - Zamet 1:0. 

mistrzostwa świata w karate

Wróciła z bagażem 
doświadczeń
Zawodniczka klubu Shobu-Kan Stargard, Berenika Prządka wzięła udział w mistrzo-
stwach świata w karate WKF. W austriackim Linz, gdzie odbywały się zawody, reprezen-
towała nasz kraj w kumite +68 kg.

Polska kadra na mistrzostwa 
świata w karate WKF liczyła 17 
osób. W tym gronie znalazła się 
stargardzka multimedalistka, Bere-
nika Prządka reprezentująca barwy 
klubu Shobu-Kan. Przystąpiła do 
rywalizacji w indywidualnym ku-
mite – kategoria +68 kg, ale już po 
pierwszej walce została wyelimino-
wana. W I rundzie trafiła na rywal-
kę z Tunezji, Aissę Faten. - Nieste-
ty, przeciwniczka w większości akcji 
była szybsza ode mnie i to do niej 
trafiały punkty. Walczyłam, nie da-
łam się znokautować, nie podda-
łam się, lecz rywalka była tego dnia 
mocniejsza. Szkoda też, że już w na-
stępnej rundzie ona również odpa-
dła, przez co nie pociągnęła mnie 
do repasaży – mówiła o przebiegu 
rywalizacji Berenika, która wystąpi-

ła w mistrzostwach świata seniorek 
w karate WKF po raz pierwszy.

Generalnie mistrzostwa nie były 
udane dla reprezentacji Polski. Licz-
na ekipa biało-czerwonych nie zdo-
łała wywalczyć żadnego medalu. 
Brylowała Japonia, następnie Fran-
cja i Iran, a w sumie aż 26 krajów 
wywalczyło medale. - To bardzo 
trudna federacja dążąca do ujedno-
licenia karate olimpijskiego (w 2020 
roku karate będzie sportem olim-
pijskim). Zawodniczki prezentowa-
ły niesamowite umiejętności, więc 
sam udział w takiej imprezie był za-
szczytem, podobnie jak możliwość 
porozmawiania, czy potrenowa-
nia z najlepszymi. Wróciłam więc 
z dużym bagażem doświadczeń. A 
w sporcie, jak w życiu, raz pomaga 
szczęście, innym razem mniej. I tak 

było w Austrii, brakowało nam cza-
sami łutu szczęścia. Wracamy nieco 
zawiedzeni – dodała reprezentant-
ka Polski.

M.B.      

Berenika Prządka (druga od lewej) była członkiem 17-osobowej reprezentacji Polski

OGŁOSZeNIe
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