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WYDAWCA POLSKI

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Regulamin dostępny w salonie

Kompletna para
okularów

już od 99 zł

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

SPRAWDŹ

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

s. 6

 

Spór wokół 
kasztanowców s. 12s. 7

s. 5

Nasi przedsiębiorcy 

Od miesięcy nie mają 
wody pitnej

Auto T-4 
M. Kaczmarkiewicz

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

Kobylanka

Wójt skorzysta na 
modernizacji gruntów 

W sprawie problemu z wodą w siedzibie SANEPID-u spotkali się Jacek Paczewski, Elżbieta 
Urbanek (SANEPID) oraz Elżbieta Kowalczyk (Promyk) i Czesław Kopacki zastępca wójta Dolic

reKlAMA

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

reKlAMA

BOSCH DIESEL  
CENTRUM BOJARSKI 

informuje, że wdrożyliśmy  
system QualityScan,  

który jest potwierdzeniem jakości napraw wykonywanych  
w naszym zakładzie.

Zapraszamy na stronę: www.autobojarski.com.pl  
w zakładce QUALITYSKAN aplikacja do pobrania.

ZAPRASZAMY GRYFINO  
UL. POMORSKA 57B • TEL. 91 415 02 90
 Zapraszamy na obsługę samochodów  

– szybkie naprawy, przeglądy przed zimą

mgr inż. Tadeusz Bojarski
ul. Pomorska 57b
74-100 Gry�no
tel. +48 91 415 02 90
tel. +48 91 415 12 48
biuro@autobojarski.com.pl
www.autobojarski.com.pl

Bosch Diesel Centrum
Bojarski

Zakład Karny  Stargard

Odznaczenia i awanse

Poszukuje pracownika 
gospodarstwa 

do hodowli bydła 
opasowego

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- stabilną pracę

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny: 

609 341 111

Gospodarstwo 
w Karkowie 

W minioną środę (16 listopada) w Państwowej Szkole Muzycz-
nej im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Niepodległości, połączona z wręczeniem 
odznak służbowych oraz nadaniem wyższych stopni służbowych 
funkcjonariuszom służby więziennej. s. 3
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W ostatnim czasie rozpoczęły się ekshumacje ofiar kata-
strofy smoleńskiej. Decyzja o ich przeprowadzeniu budzi 
spore kontrowersje, biorąc pod uwagę zarówno ich celo-
wość jak i jednoznaczny sprzeciw części rodzin osób, któ-
re zginęły 10 kwietnia 2010 r. W dzisiejszej sondzie pyta-
my mieszkańców, co sądzą na ten temat. 

Wiesław Kot
Uważam, że ekshumacje to 

totalny błąd. Niech zostawią 
tych ludzi w spokoju. Jeżeli zo-
stali już pochowani, to należy 
im się spoczynek. Nie można 
zakłócać ich spokoju, tym bar-
dziej, że jest to wielka tragedia 
dla ich rodzin. Niby temat nie 
jest jeszcze skończony, ale eks-

humacje tym bardziej nie mają sensu, bo nie wrócą życia tym, któ-
rzy zginęli. 

Marta
Myślę, że te ekshumacje to ja-

kiś żart i paranoja. Po pierwsze 
ofiarom należy się szacunek, a 
po drugie nie było żadnego za-
machu. 

Ryszard Wiśniewski
Nie powinni ruszać zmar-

łych, skoro już zostali pocho-
wani. Moim zdaniem nie moż-
na tego robić. Jest to przykre 
doświadczenie dla rodzin, bli-
skich i znajomych. 

Jadwiga Dykta-Bugaj
Przeżyłam tę tragedię, choć 

nie zginęła tam moja rodzina. 
Moim zdaniem ekshumacje 
nie są dobrym pomysłem. Nie 
chciałabym, żeby ktoś wydoby-
wał z grobu ciało mojego męża. 
Nie ruszałabym zmarłych, na-
wet tych, którzy od dawna leżą 
na obczyźnie. Człowiek po 
śmierci powinien mieć spokój. 

Roger Gwardecki
Moim zdaniem jest to zupeł-

nie niepotrzebne. Z powodu 
ekshumacji ucierpią tylko ro-
dziny ofiar katastrofy, a nic wię-
cej z nich nie wyniknie. 

(ps)

Za włamanie pod dozór Policji
Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie zatrzymali 32-latka, który wła-
mał się do jednego z mieszkań na ul. Płatnerzy. Podejrzany, który usłyszał zarzut w wa-
runkach recydywy trafił pod dozór Policji. 

W październiku do jednego z 
mieszkań przy ulicy Płatnerzy w Star-
gardzie na tzw. pasówkę włamał się 
nieznany sprawca, który „wyczyścił” 
wszystko, co cenne i możliwe, dlate-
go od chwili zawiadomienia sprawą 
intensywnie zajmowali się stargardz-
cy śledczy oraz kryminalni. Efektem 
wielu analiz i drobiazgowych ustaleń 
było wytypowanie za ten czyn 32-lat-
ka, który już wcześniej skazany był za 
podobne czyny.

Realizacja sprawy w tym tygodniu 
skutkowała zatrzymaniem podejrze-
wanego na terenie miasta, a prze-
prowadzone przez policjantów prze-

szukania pozwoliły odzyskać część 
skradzionego mienia. Mężczyzna w 
chwili zatrzymania posiadał przy so-
bie wytrychy, młotek do szyb oraz rę-
kawiczki. 

Włamywacz, który dostał się do 
mieszkania poprzez dopasowanie na-
rzędzia do zamka drzwi usłyszał już 
zarzut w warunkach recydywy. Za 
taki czyn Sąd wymierza karę powyżej 
dolnej granicy ustawowego zagroże-
nia, a górna granica to nawet 15 lat 
więzienia. Wobec podejrzanego za-
stosowano również środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru Policji. 

podkom. Łukasz Famulski
32-latek włamał się do jednego z 
mieszkań przy ul. Płatnerzy. ''Wyczy-
ścił'' wszystko, co było cenne

Puls Miasta
121

W środę (16 listopada) jeden 
z mieszkańców poinformował 
redakcję Dziennika Stargardz-
kiego o nieuprzątniętej ster-
cie liści na alejkach w parku 
3 Maja. Liście zaczęły już gnić, 
przez co na ścieżkach zrobiło 
się ślisko. Zgłosiliśmy tę spra-
wę do Zarządu Usług Komu-
nalnych, który jest odpowie-
dzialny za utrzymanie ziele-
ni w mieści. Następnego dnia, 
alejki zostały już oczyszczone 
z zalegających liści. 

122
We wtorek (15 listopada) 

przy ul. Wyszyńskiego, nie-
opodal kręgielni Rondo, został 
zdjęty fragment kostki bru-
kowej chodnika i dokonywa-
no drobnych napraw przy stu-
dzience.  Zarządcą pasa dro-
gowego w tym miejscu jest Za-
rząd Dróg Powiatowych. Re-
mont został zakończony jesz-
cze tego samego dnia, a stu-
dzienkę zabezpieczono zna-
kiem. 

Nasza Sonda 

123
W Parku Zamkowym powstały nowe alej-

ki oraz zainwestowano również w latarnie. 
Miasto na 170 metrów ścieżki dla pieszych 
wydało około 105 tys. zł, natomiast na 11 la-
tarń LED około 69 tys. zł. Latarnie stanęły 
na całej długości nowo powstałej alejki, któ-
ra ma 3 metry szerokości i prowadzi wzdłuż 
Iny od cerkwi greckokatolickiej do mostu 
przy ul. Chrobrego. Ścieżka została podzie-
lona na dwa pasy – rowerowy, który powstał 
z kostki betonowej oraz spacerowy, wykona-
ny z nawierzchni mineralnej. Władze miasta 
zapowiadają, że w Parku Zamkowym plano-
wane są kolejne inwestycje, jeśli pogoda bę-
dzie sprzyjała - być może jeszcze w tym roku.

KR
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ZK Stargard

Odznaczenia i awanse  
dla funkcjonariuszy
W minioną środę (16 listopada) w Państwowej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosław-
skiego w Stargardzie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Niepodległości, połączona z 
wręczeniem odznak służbowych oraz nadaniem wyższych stopni służbowych funkcjo-
nariuszom służby więziennej. Odznaczenia mundurowym wręczył Dyrektor Okręgowy 
Służby Więziennej ppłk Ryszard Chruściel oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Stargar-
dzie mjr Jarosław Dąbrowski. 

Uroczystości rozpoczęły się od 
występu uczniów szkoły muzycz-
nej, którzy przy akompaniamen-
cie Zuzanny Jańczuk zaśpiewa-
li pieśni patriotyczne.  Następnie 
wręczone zostały odznaki za za-
sługi dla służb penitencjarnych 
oraz nominacje na wyższe stop-
nie oficerskie. Odznaczonych zo-
stało około 50 funkcjonariuszy 
z terenu województwa w tym  3  
ZK Stargard. 23 funkcjonariuszy 
naszego ZK otrzymało awanse na 
wyższe stopnie służbowe. Lisęa 
odznaczonych i awansowanych 
funkcjonariuszy z ZK Stargard 

podajemy obok tego tekstu. 
Przemówienia okolicznościo-

we w trakcie uroczystości  wygło-
sili: Dyrektor Okręgowy Służby 
Więziennej ppłk Ryszard Chru-
ściel oraz Prezes Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawo-
dowego Funkcjonariuszy i Pra-
cowników Więziennictwa Zbi-
gniew Haściło, którzy podzię-
kowali funkcjonariuszom, za 
ogromne zaangażowanie i od-
powiedzialną rolę jaką pełnią w 
służbie zapewniającej bezpie-
czeństwo obywateli. 

W uroczystości uczestniczyli 

także minn.: Irena Agata Łucka i 
Adam Chrałowicz – członkowie 
Zarządu Powiatu Stargardzkie-
go, Sławomir Pajor – Prezydent 
Miasta Stargard, Robert Nowak 
– Komendant Powiatowy Policji 
w Stargardzie, Wojciech Siergiej 
– Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Star-
gardzie, Marek Nowak – Komen-
dant Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Stargardzie, Wiesław 
Dubij - Komendant Straży Miej-
skiej w Stargardzie, Arkadiusz 
Szwara – kapelan więzienny.  

red

Odznaczenia dla funkcjonariuszy  ZK Stargard
Złotą odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”
• por. Andrzej Stefanicki – dowódca zmiany; w SW od 01.05.1992 r.
• mł. chor. Robert Węgorowski – starszy oddziałowy; w SW 
  od 01.07.1993 r.
Srebrną odznakę “Za zasługi w pracy penitencjarnej”
• mjr Antoni Wróbel – główny księgowy; w SW od 01.10.2001 r.
Awans 
na wyższe stopnie funkcjonariuszy ZK Stargard. Na:
Majora służby więziennej:
• kpt. Beata Kausa-Materac – starszy wychowawca; w SW od 01.10.2001 r.
• kpt. Sylwia Warych – specjalista ds. kadr; w SW od 01.02.1993 r. 
Kapitana służby więziennej:
• por. Tomasz Banaś – starszy inspektor; w SW od 01.11.1998 r.
• por. Sławomir Pankiewicz – starszy wychowawca; w SW od 01.03.2005 r.
• por. Ireneusz Wawrzyniak – st. inspektor w SW od 01.03.2006 r.
Porucznika służby więziennej:
• ppor. Józef Lipkiewicz – dowódca zmiany; w SW od 22.04.1991 r.
• ppor. Stefan Miśkiewicz – mł. wychowawca; w SW od 02.04.2004 r.
Starszego chorążego służby wieziennej:
• chor. Anna Rak – starsza pielęgniarka; w SW od 01.09.1998 r.
Chorążego służby wieziennej:
 mł. chor. Jarosław Kopik – instruktor ds. ochrony inf. niejawnych;
Starszego sierżanta sztabowego służby wieziennej:
• sierż. sztab. Marek Woźniak – starszy oddziałowy; w SW od 01.05.1998 r.
Sierżanta sztabowego służby wieziennej:
• st. sierż. Patryk Krajczyński – starszy kierowca; w SW od 01.10.2004 r.
• st. sierż. Artur Kręzel – technik DKw ZK Stargard; w SW od 01.11.2004 r.
Starszego sierżanta służby wieziennej:
• sierż. Artur Grabski – oddziałowy DO ZK Stargard; w SW od 02.02.2006r.
• sierż. Mariusz Kołacz – starszy oddziałowy DO ZK Stargard;
• sierż. Krzysztof Pawlak – oddziałowy działu ochrony; w SW od 01.09.2005 r.
Sierżanta służby wieziennej:
• plut. Agnieszka Borowska – starszy strażnik DO ZK Stargard;
• plut. Krystian Jasnos – starszy strażnik DO ZK Stargard; w SW 
  od 01.05.2008 r.
• plut. Kamil Rutkowski - starszy strażnik ZK Stargard; w SW od 01.04.2008 r.
• plut. Krzysztof Szafranek - starszy strażnik; w SW od 01.04.2008 r.
• plut. Sławomir Waszak - starszy strażnik ZK Stargard; w SW 
  od 01.05.2008 r.
• plut. Artur Włodarski - oddziałowy DO ZK Stargard; w SW od 01.09.2008 r.
Plutonowego służby wieziennej:
• st. kpr. Daniel Kurpik - starszy strażnik DO ZK Stargard; w SW 
  od 01.05.2011 r.
• st. kpr. Andrzej Wąchalski - starszy strażnik ZK Stargard; w SW 
  od 01.05.2011 r.

Uroczyste wręczenie odznaczeń i awansów

enea Operator zmodernizuje i przebuduje sieć elektroenergetyczną

Wydadzą 46 mln zł na nasz Powiat
Jak poinformował rzecznik prasowy Enea Operator, firma w najbliższych latach wyda około 130 milionów złotych na swoją największą inwestycję 
sieciową w województwie zachodniopomorskim. Jak udało nam się ustalić, 46 milionów złotych przeznaczonych będzie na modernizację i przebu-
dowę linii na terenie powiatu stargardzkiego. Prace mają być prowadzone w latach 2017-2019. 

Niedawno Enea Operator zmo-
dernizował linię 110 kV relacji Mo-
rzyczyn – Maszewo. Prace polegały 
na dostosowaniu linii napowietrz-
nych wysokiego napięcia 110 kV 
do temperatury pracy przewodów 
80 stopni C. Zadanie wykonała fir-
ma ELTEL Networks z Olsztyna. 
Przebudowane linie mają odpo-
wiednio: 6,6 km i 17,8 km. Prace 
obejmowały regulację zwisów na li-
niach, wymianę słupów wysokiego 
napięcia oraz skablowanie odcin-
ków linii średniego napięcia, krzy-
żujących się z przebudowanymi li-
niami napowietrznymi 110 kV. Od-
cinek Morzyczyn – Maszewo ode-
brany został w marcu. Zakończe-
nie prac budowlanych w zakresie 
średniego napięcia planowane jest 
do połowy listopada. Łączny koszt 

przebudowy linii to prawie 3,7 mln 
zł. Enea Operator nie zamierza jed-
nak spocząć na laurach. Firma re-
alizuje obecnie swoją największą 
inwestycję sieciową w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, której 
wartość przekracza 129,5 mln zł. 
Jak udało nam się ustalić, ponad 
1/3 tych środków zostanie prze-
znaczona na modernizację w po-
wiecie stargardzkim. - Na realiza-
cję tej inwestycji na terenie powia-
tu stargardzkiego ENEA Operator 
poniesie nakłady w wysokości oko-
ło 46 mln złotych. Linia ta będzie 
przebiegała m.in. przez Morzyczyn- 
Stargard Wschód, Dolice-Choszcz-
no. Modernizacja i przebudowa tej 
linii polega na zmianie linii jedno-
torowej 110 kV na dwutorową oraz 
na zmianie przekroju przewodów 

120 mm2 na 240 mm2 . Prace będą 
prowadzone w latach 2017-2019, 
potrwają około 15 miesięcy.   Har-
monogram będzie zależał od wielu 
czynników, w tym pogody i innych 
prac związanych z pracą sieci ener-
getycznej – informuje redakcję DS 
Sylwia Rycak, Regionalny Rzecznik 
Prasowy Enea Operator.  W wyni-
ku przetargu wyłoniono wykonaw-
ców, którymi zostali - Konsorcjum 
Elfeko S.A. i Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Energetycznego EL-
BUD Poznań S.A. Zapytaliśmy tak-
że o to, czy planowane inwestycje 
wiązać się będą z utrudnieniami 
dla mieszkańców, np. związanymi z 
chwilowymi brakami prądu - Praca 
infrastruktury elektroenergetycznej 
uzależniona jest również od czynni-
ków atmosferycznych, ponadto są to 

urządzenia techniczne, które mogą 
ulegać usterkom. Dlatego też z całą 
pewnością takiej deklaracji złożyć 
nie mogę. Przebudowa ta nie wpły-
nie bezpośrednio na przerwy w do-
stawie energii elektrycznej. Zmoder-
nizowany ciąg liniowy ma za za-

danie zwiększenie bezpieczeń-
stwa energetycznego regionu, 
poprawę niezawodności zasila-
nia oraz parametrów pracy sieci 
– kończy Sylwia Rycak. 

KR

Enea Operator wyda prawie 46 mln zł na modernizację i przebudowę sieci elektro-
energetycznej w powiecie stargardzkim
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Pochówki 16.11.2016
BOGDAN BALUŚ, lat 70, zmarł 11.11
Pogrzeb odbył się o godz. 10.00 na Nowym Cmentarzu
JÓZEF MATYSIAK, lat 74, zmarł 11.11
Pogrzeb odbył się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
IRENA MYŚKO, lat 75, zmarła 11.11
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
ARKADIUSZ STANISŁAWCZYK, lat 43, zmarł 10.11
Pogrzeb odbył się o godz. 15.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 17.11.2016
KRYSTYNA OLCZAK, lat 64 zmarła 11.11
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu
STANISŁAW WILK, lat 83, zmarł 14.11
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 18.11.2016
ROMAN CZEKALIŃSKI, lat 84, zmarł 15.11
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
ZBIGNIEW BARSZCZ, lat 67, zmarł 16.11
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
PIOTR ŻURAWSKI, lat 54, zmarł 16.11 
Wystawienie zwłok o godz. 14.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 19.11.2016
SIMONA, WANDA FLEJSZMAN, lat 88, zmarła 17.11 
Wystawienie zwłok o godz. 9.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
TADEUSZ TROJANOWSKI, lat 64, zmarł 16.11 
Wystawienie zwłok o godz. 10.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu
STANISŁAW KORZENIEWSKI, lat 66, zmarł 15.11 
Wystawienie zwłok o godz. 11.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
ELŻBIETA CHARKIEWICZ, lat 68, zmarła 15.11 
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
RYSZARD GÓRCZYŃSKI, lat 68, zmarł 13.11 
Wystawienie zwłok o godz. 14.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 22.11.2016
STANISŁAW SUCHOCKI, lat 64, zmarł 15.11 
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu

Odeszli do wieczności...

Okrzei, reptowo i Sulino

Potrącenie, jazda 
po pijanemu  
i bez uprawnień
Na ulicy Okrzei, w pobliżu przejścia dla pieszych potrą-
cono mężczyznę,  w Reptowie zatrzymano nietrzeźwego 
kierowcę a w Sulinie kierowcę, który mimo posiadanego 
sądowego zakazu prowadził samochód.

We wtorek (15 listopada) około godziny 
17.30 na skrzyżowaniu ulicy Okrzei i Lima-
nowskiego potrącony został 66-letni mężczy-
zna. Ze wstępnych czynności przeprowadzo-
nych na miejscu wypadku wynika, że potrą-
cony najprawdopodobniej przebiegał w po-
bliżu pasów, kiedy od ulicy Brzozowej nad-
jeżdżał mercedes prowadzony przez 41-let-
niego mężczyznę. Kierowca, który był trzeź-
wy,  usiłował uniknąć potrącenia pieszego, 
niestety było już za późno. 

Ponadto podczas patrolu stargardzka dro-
gówka w Reptowie zatrzymała 49-letniego 
kierowcę vw polo, który poruszał się pojaz-
dem mając w organizmie ponad 1,5 promi-
la alkoholu. Jak się okazało zatrzymany męż-
czyzna nie posiadał uprawnień do kierowa-
nia, ponieważ kilka lat temu utracił je za kie-
rowanie ciągnikiem rolniczym również w sta-
nie nietrzeźwości. Wraz z kierującym podró-
żowała jego żona. Podejrzewany na czas wy-

trzeźwienia trafił do policyjnego aresztu, a we 
środę (16 listopada) usłyszał stosowny zarzut 
i w trybie przyspieszonym trafi przed sąd. 

Kolejna interwencja miała miejsce w Su-
linie i dotyczyła 25-letniego sprawcy wykro-
czenia, który poruszał się nissanem primera 
na światłach przeciwmgielnych, w sytuacji 
tego niewymagającej. W tym przypadku po-
licjanci z Wydziału Ruchu Drogowego rów-
nież szybko zorientowali się, że to niejedyne 
przewinienie kierowcy. Otóż nie posiadał on 
żadnych dokumentów od pojazdu ani swoich, 
które mogłyby potwierdzić jego tożsamość. 
W wyniku ustalenia danych osobowych męż-
czyzny w systemie policyjnym okazało się, że 
25-latka obowiązuje sądowy zakaz prowadze-
nia pojazdów. W konsekwencji zatrzymany 
odpowie zarówno za wykroczenia jak i prze-
stępstwo, a jego pojazd został odholowany. 

podkom. Łukasz Famulski

Odpady gromadzone selektywnie nie będą się już mieszać

Nowy nabytek MPGK
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nabyło nowy samochód do od-
bioru odpadów selektywnie gromadzonych. Śmieciarka posiada kilka nowatorskich 
rozwiązań. 

MPGK wzięło samochód w 
leasingu operacyjnym. Umowa 
leasingu podpisana została na 
okres 66 miesięcy. Miesięczny 
koszt leasingu to kilkanaście ty-
sięcy złotych. Jednak nowy na-

bytek ma przynieść spółce wie-
le korzyści. Samochód cięża-
rowy firmy MAN z zabudową 
typu śmieciarka służy do odbio-
ru odpadów selektywnie groma-
dzonych. Nowatorskim rozwią-

zaniem jest zastosowanie trzy-
komorowej zabudowy do zbiór-
ki odpadów z dwoma niezależ-
nymi urządzeniami zasypowy-
mi tylnymi oraz dwoma nieza-
leżnie pracującymi odwłokami. 
To rozwiązanie umożliwi odbiór 
frakcji selektywnej bez jej mie-
szania. To już 54 pojazd, któ-
ry znalazł się na wyposażeniu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej.

- Flota MPGK jest bardzo 
zróżnicowana. Obok specjali-
stycznych pojazdów służących 
do czyszczenia kanalizacji ogól-
nospławnej czy pojazdów do 
odbioru odpadów komunalnych 
posiadamy m. in. karawany , po-
jazdy do 3,5 t, ciągniki rolnicze, 
przyczepy, zamiatarki i inne – 
mówi Milena Iżewska, specjali-
sta ds. obsługi ochrony środowi-
ska i marketingu spółki MPGK.

red

Śmieciarka posiada kilka nowatorskich rozwiązań, dzięki którym selektywnie gro-
madzone odpady nie będą się mieszały

r e K l A M A
e-mail: 

poligraf@post.pl
Tel. 506 638 789

Mistrzostwa Świata Owczarków Niemieckich  
w Meppen

Falka i Łobuz  
reprezentowały Stargard
Kamil Mordas z Falką i Bartosz Koczorowski z Łobuzem reprezentowali nasze miasto 
w Mistrzostwach Świata Owczarków Niemieckich w Agility, które odbyły się w Meppen. 

Przy okazji wyjazdu stargar-
dzianie ze swoimi pupilami pro-
mowali również Stargard. 

Rosnąca popularność zawo-

dów agility (ang. zwinność) 
wśród właścicieli owczarków 
niemieckich zaowocowała zor-
ganizowaniem pierwszych ofi-

cjalnych Mistrzostwa Świata. 
Swoje możliwości zaprezento-
wało około 1000 psów z całe-
go świata. Niektóre przyjecha-
ły nawet z tak odległych krajów 
jak Tajlandia, Filipiny i Mek-
syk. Konkurencja była ogrom-
na. Przy okazji wyjazdu do nie-
mieckiego Meppen zawodnicy 
promowali Stargard. Występo-
wali w koszulkach z logo mia-
sta i rozdawali gadżety promo-
cyjne uczestnikom z innych kra-
jów. Kamil Mordas i Bartosz Ko-
czorowski mają już na swoim 
koncie zdobywane dwa lata pod 
rząd tytuły mistrzowskie – dru-
żynowo i indywidualnie – pod-
czas nieoficjalnych mistrzostw. 
Udział w wydarzeniu został do-
finansowany z środków Gminy 
Miasto Stargard.

Falka i Łobuz reprezentowali Stargard w Meppen
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Pochylili się nad zagrożeniami dla młodzieży 

Dopalacze, cyberprzemoc...
O przestępczości wśród młodzieży szkolnej i sposobach jej zapobiegania rozmawia-
li przedstawiciele Policji, Starostwa Powiatowego oraz szkół. Spotkanie, które odbyło 
się w minioną środę (16 listopada) miało na celu zwrócenie uwagi na przyczyny oraz 
skutki podejmowania przez nastolatków nielegalnych działań, m. in. zażywania nar-
kotyków. Uczestnicy spotkania wymienili się spostrzeżeniami oraz doświadczeniem. 

- Dla nas najważniejsza jest współ-
praca, a więc dobry kontakt z przedsta-
wicielami szkół. Bez rozmowy twarzą 
w twarz niekiedy ciężko znaleźć odpo-
wiednie rozwiązania– mówił Komen-
dant Powiatowy Policji mł. insp. Robert 
Nowak. W spotkaniu uczestniczyła rów-
nież Irena Agata Łucka – Członek Za-
rządu Powiatu Stargardzkiego. 

Pedagodzy oraz nauczyciele wysłu-
chali prelekcji poprowadzonej przez 
podkom. Łukasza Famulskiego. Przed-
stawił on statystykę dotyczącą przestęp-
czości wśród nieletnich. Od 2012 roku 
można zaobserwować tendencję maleją-
cą wszczętych postępowań . O ile w roku 
2012 odnotowano ich 3265, tak w 2015 
było to 1986.

Podkomisarz omówił także kwestie 
prawne odpowiedzialności nieletnich za 

popełnianie nielegalnych czynów. Jed-
nym z ważniejszych tematów poruszo-
nych na spotkaniu była narkomania – 
rodzaje narkotyków, w tym dopalaczy, 
fazy uzależnienia, a także sposoby postę-
powania w przypadku podejrzenia za-
żywania narkotyków wśród nieletnich. 

Omówiono także problem cyberprze-
mocy i obejrzano film o tej tematyce.

Spotkanie zakończyła dyskusja i 
wymiana spostrzeżeń. W planach 
jest już kolejne spotkanie na ten te-
mat. 

podkom. Łukasz Famulski

Uczestnicy spotkania dotyczącego problematyki przestępczości wśród młodzieży szkolnej

Krępcewo 

Od miesięcy nie mają wody pitnej
Od ok. trzech miesięcy mieszkańcy wsi Krępcewo w gminie Dolice zmagają się z problemem braku wody pitnej w kranach z powodu zbyt wysokiego 
stężenia żelaza i zmętnienia oraz sporadycznego występowania niebezpiecznych bakterii.

Dostarczycielem wody do Krępce-
wa jest Spółdzielnia Promyk z Rze-
plina, która posiada 4 hydrofornie, 
obsługujące Krępcewo, Rzeplino, 
Trzebień i Lipkę. Spółdzielnia dzia-
ła od ponad 20 lat. Spółdzielnia na 
chwilę obecną nie jest w stanie upo-
rać się z problemem. W ostatnim 
czasie w centrum wsi ustawiona zo-
stała beczka z wodą zdatną do picia. 
Beczka została ustawiona na pole-
cenie SANEPID-u przez Spółdziel-
nię Promyk. Ludzie mogą pobierać z 
niej wodę do picia, ale taka sytuacja 
na dłuższą metę i tak stanowi uciąż-
liwość, zwłaszcza dla osób starszych, 
dla których pójście po wodę, to już 
nieraz zbyt duży wysiłek. 

- Woda jest zanieczyszczona i nie-
zdatna do picia, nawet po przego-
towaniu. Taka sytuacja trwa już od 

trzech miesięcy - mówi pani Anna, 
mieszkanka Krępcewa - Wody mo-
żemy używać tylko do mycia garn-
ków i ewentualnie prania. Spra-
wę zgłaszaliśmy już wielokrotnie 
do społdzielni Promyk, która z ko-
lei wzywa SANEPID, ale mimo to 
cały czas coś jest nie tak z tą wodą. 
Ludzie mają zrobione nawet zdję-
cia, na których widać, że woda jest 
wręcz czarna. Tak więc po zrobieniu 
prania w takiej wodzie, odzież jest 
zniszczona. Ponadto woda strasznie 
śmierdzi i szczypie w oczy. Nieste-
ty cena za nią jest taka, jak za wodę 
normalną, zdatną do picia - zazna-
cza pani Anna.

W tej kwestii udaliśmy się rów-
nież do sołtysa Krępcewa, pana An-
drzeja Wołoszkiewicza - Problem 
naszej wsi polega na tym, że woda 
coraz częściej jest w ogóle niezdat-
na do użytku. Występuje przekro-
czenie stężenia żelaza lub zbyt wy-
sokie zmętnienie. Dwa lub trzy razy 
były to też problemy mikrobiolo-
giczne, tzn., że w wodzie występo-
wały różne zagrażające człowiekowi 
bakterie. Za pierwszym razem były 
to bakterie E.coli, natomiast tym ra-
zem wystąpiły inne bakterie, ponoć 
niegroźne dla zdrowia, ale beczka z 
wodą zdatną do picia mimo wszyst-
ko stoi i jest do dyspozycji miesz-
kańców - wyjaśnia sołtys A. Wołosz-
kiewicz - Jako mieszkańcy odczuwa-
my ten problem od długiego czasu. 

Narazie Promyk nie może sobie nie-
stety z tym poradzić. Sądzę, że roz-
wiązaniem byłoby przekazanie sieci 
gminie Dolice - zaznacza sołtys A. 
Wołoszkiewicz.

Jak udało nam się ustalić, jedną z 
przyczyn takiego stanu rzeczy mogą 
być m.in. przestarzałe niektóre ele-
menty infrastruktury wodociągo-
wej Spółdzielni Promyk, dostawcy 
wody, jak pochodzące jeszcze sprzed 
kilkudziesięciu lat żeliwne rury wo-
dociągowe. 

We środę 16 listopada w siedzibie 
SANEPID-u w Stargardzie odby-
ło się w tej sprawie spotkanie mię-
dzy przedstawicielami SANEPID-u 
Inspektorem Jackiem Paczewskim i 
mgr inż. Elżbietą Urbanek oraz wi-
ceprezes Spółdzielni "Promyk" Elż-
bietą Kowalczyk oraz zastępcą wójta 
Dolic Czesławem Kopackim. 

W trakcie spotkania padły ze stro-
ny wójta deklaracje zorganizowania 
i przeprowadzenia w piątek eksper-
tyzy stanu hydroforni w Rzeplinie 
oraz przejęcia przez gminę Dolice 
infrastruktury Spółdzielni.

- Jeśli spółdzielnia podejmie de-
cyzję o zaprzestaniu prowadze-
nia działalności, to gmina Dolice 
przejmie jej majątek (infrastruktu-
rę wodociągową), bo w zasadzie na 
mocy ustawy nie ma innego wyjścia 
- stwierdza po spotkaniu Czesław 
Kopacki - Następnie gmina będzie 
musiała dostarczać wodę spełniają-

cą wszelkie konieczne wymagania 
jakościowe. Chcę tu dodać, że już 
ok. 4 miesięcy temu padła też dekla-
racja ze strony gminy Dolice o woli 
przejęcia majątku Spółdzielni, jeśli 
ta uzna, że nie poradzi sobie z pro-
blemem. Oczywiście zapytamy o to 
radnych naszej gminy. Jeśli wyrażą 
zgodę i przejmiemy mienie to wtedy 
odpowiedzialność za dostarczanie 
wody spocznie wyłącznie na gmi-
nie. Na chwilę obecną nasza pomoc 
może być niefinansowa. Na piątek 
jesteśmy umówieni na spotkanie, 
w trakcie którego zapewniamy eks-
perta z doświadczeniem i z kwali-
fikacjami dotyczącymi funkcjono-
wania hydroforni wody. Dokona on 
przeglądu tych urządzeń i powie jak 
można zaradzić występującym pro-
blemom - zaznacza w rozmowie z 
DS Czesław Kopacki.

- Omówiliśmy całą tę sytuację z 
dyrektorem SANEPID-u i zastęp-
cą wójta. Bardzo ubolewam nad 
tym faktem. Współczuję mieszkań-
com, że nastąpiła taka sytuacja - 
mówi Elżbieta Kowalczyk, wicepre-
zes Spółdzielni "Promyk" - Musimy 
znaleźć jakieś wyjście. W piątek zo-
stanie dokonana ekspertyza i dzięki 
temu dowiemy się w końcu, co jest 

przczyną takiego stanu rzeczy. A w 
dalszej kolejności, jak ustaliliśmy z 
wójtem Dolic, będziemy przekazy-
wali nasze hydrofornie pod włada-
nie gminy. Nosimy się z tym zamia-
rem już od jakiegoś czasu, była też 
próba przekazania, ale członkowie 
Spółdzielni się na to nie zgodzili, po-
nieważ musi zebrać się walne zgro-
madzenie Spółdzielni, aby przegło-
sować taką decyzję. Niebawem więc 
uruchomimy proces przekazywa-
nia mienia, czyli sieci wodociągowej 
Spółdzielni na rzecz gminy - stwier-
dza wiceprezes E. Kowalczyk. 

W ramach rekompensaty dla po-
szkodowanych mieszkańców Spół-
dzielnia proponuje zmniejszenie 
opłat. - W następnym miesiącu bę-
dzie obniżka opłat za wodę o 50%. 
Mamy nadzieję, że to choć w jakiejś 
części zrekompensuje użytkowni-
kom w Krępcewie te uniedogodnie-
nia. Przepraszamy za wszystkie po-
wstałe problemy - kończy E. Kowal-
czyk.

Kiedy poznamy wyniki piątko-
wej ekspertyzy hydroforni w Rzepli-
nie dotyczącej problemów z jakością 
wody w Krępcewie niezwłocznie po-
informujemy o tym czytelników. 

Piotr Słomski

Obecnie źródło wody pitnej dla mieszkańców Krępcewa stanowi beczkowóz usta-
wiony przez Spółdzielnię Promyk, dostarczyciela wody

Sołtys Krępcewa Andrzej Wołoszkie-
wicz twierdzi, że wyjściem z sytuacji 
mogłoby być przekazanie przez Spół-
dzielnię jej infrastruktury wodociągo-
wej na rzecz gminy

                                                   
I N F O R M A C J A

Burmistrz Chociwla informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Chociwlu przy ulicy Armii Krajowej 52  podany 
jest do wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do  
zbycia. Wykaz nieruchomości dotyczy:

1. lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Dworcowej nr 4 
   w Chociwlu wraz z udziałem w działce nr 357/1
2. lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Armii Krajowej nr 31
   w Chociwlu wraz z udziałem w działce nr 156/9
3. lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Wolności nr 3 
   w Chociwlu wraz z udziałem w działce nr 159.
 Wykaz podaje się do wiadomości od dnia 21.11.2016 r. do 

dnia 12.12.2016 r.                                                                                       
BURMISTRZ  CHOCIWLA 

Stanisław  Szymczak                                                                                                                                         
   

OGŁOSZeNIe
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Szkoła Podstawowa w Sownie

Rodzinnie czytali utwory 
Sienkiewicza
15 listopada (we wtorek) o godzinie 17 w Świetlicy „Poziomka” w Sownie, spotkali się 
rodzice   z dziećmi, dziadkowie z wnuczkami, wychowawcy ze swoimi uczniami, by de-
lektować się prozą Litwosa - (pseudonim Sienkiewicza).

Subiektywne interpretacje zapo-
mnianych nowel przez przybyłych 
czytelników w kameralnej atmos-
ferze były duchową ucztą. Moc sło-
wa sprawiła, że według słów Justynki 
uczennicy klasy III „gdy słucham, to 
w mojej głowie kręci się taki film”…

Zebranych urzekła także osobo-
wość i sposób interpretacji pisarki 
Joanny Raich, która jest miłośnicz-
ką prozy Henryka Sienkiewicza. To 
wspaniałe literackie spotkanie odby-

ło się z inicjatywy Biblioteki Szkolnej 
i Publicznej w Sownie w 100 roczni-
cę śmierci pisarza.

         Anna Krupska
nauczycielka SP w  Sownie

Tolcz - Stara Dąbrowa

Spór wokół kasztanowców
W miejscowości Tolcz, w gminie Stara Dąbrowa jeden z mieszkańców, Jan Hamulak, nie zgadza się z decyzją gminy odnośnie wycinki ośmiu 
kasztanowców rosnących na terenie przykościelnym. Gmina wycinkę tłumaczy zagrożeniem dla ludzi, jakie kasztanowce, ze zględu na swój stan, 
stanowią podczas wiatrów.

- Rozumiem, że trzeba przy-
ciąć końcówki drzew czy skró-
cić, ale nie zniszczyć - mówi Jan 
Hamulak - Mieszkam tutaj od 
urodzenia. Obecnie zajmuję się 
pszczelarstwem. Nie wyobra-
żam sobie tego kościoła i otocze-
nia bez tych drzew. To są zdro-
we drzewa. Kwitły prawie przez 
miesiąc i uważam, że powinny 
zostać. Jako inżynier i rolnik je-
stem wtajemniczony w świat na-
tury. Mam swoje doświadczenie. 
Uważam, że te drzewa są warto-
ściowe. 

Polemicznie do słów J. Hamu-

laka odnosi się na miejscu Zbi-
gniew Łuczyński, mieszkaniec 
Tolcza i zarazem radny powiato-
wy - To cud, że drzewa nie spa-
dły do tej pory na kościół. Bo są 
przechylone, a w połowie zgni-
łe. Na stan tych drzew zwróci-
liśmy uwagę nowemu ks. pro-
boszczowi. Było więc zebranie 
rady parafialnej i ksiądz zapytał, 
kto chce wyrazić opinię w spra-
wie drzew niech zostanie. Ci, 
którzy zostali wypowiedzieli się 
za ścięciem. Uważam, że można 
np. posadzić w tym miejscu lipy 
- dodaje Z. Łuczyński. 

O sprawę zapytaliśmy w gmi-
nie Stara Dąbrowa. W odpowie-
dzi, jaka została nadesłana z Re-
feratu Budownictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Ko-
munalnej przez mgr. inż. Ka-
zimierza Adamka, czytamy - 
W dniu 28.08.2016 r. do Wójta 
Gminy w Starej Dąbrowie wpły-
nął wniosek z Parafii Rzymsko-
katolickiej pw. Miłosierdzia Bo-
żego w Parlinie, podpisany przez 
Ks. Grzegorza Gruszkę - Pro-
boszcza Parafii w sprawie usu-
nięcia przedmiotowych drzew 
z gatunku kasztanowiec rosną-
cych na nieruchomości o nr 
geod. 95, w obrębie Tolcz, która 
jest własnością Parafii - stwier-
dza urzędnik, po czym informu-
je, iż podczas postępowania ad-
ministracyjnego w celu wydania 
decyzji w tym zakresie przepro-
wadzone zostały przez pracow-
nika Urzędu Gminy oględziny 
tej nieruchomości, na której ro-
sną drzewa wskazane we wnio-
sku z dnia 28 sierpnia tego roku. 
- Ustalono, że drzewa te są du-
żych rozmiarów, mają widoczne 
pęknięcia pni, rosną blisko bu-
dynku kościoła i w trakcie nie-
korzystnych warunków atmos-
ferycznych (np. silny wiatr) ko-

nary drzew w przypadku ich zła-
mania spowodują uszkodzenie 
budynku oraz stanowią zagro-
żenie dla osób korzystających z 
placu przykościelnego, a także 
poruszających się na tym odcin-
ku drogi - pisze urząd. 

Jak się okazuje, jakiś czas 
temu z powodu silnego wiatru 
pod drzewami doszło do nie-
bezpiecznej sytuacji - Spadający 
złamany konar z tych drzew spo-
wodował poważne uszkodzenie 
ustawionego po drugiej stronie 
drogi, naprzeciw placu kościel-
nego, samochodu osobowego. 
Te przesłanki spowodowały, że 
Wójt Gminy Stara Dąbrowa wy-
dał decyzję zezwalajacą na usu-

nięcie wszystkich drzew wskaza-
nych w przedmiotowym wnio-
sku, ze względu na zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi - stwierdza 
Kazimierz Adamek z UG w Sta-
rej Dąbrowie.

Z przekazanych przez urząd 
informacji wynika, że wycinka 
kasztanowców nie będzie kre-
sem przykościelnego drzewosta-
nu w Tolczu, ponieważ, zgodnie 
z deklaracją ks. proboszcza, na 
tym samym miejscu zostaną do-
konane nowe nasadzenia drzew 
i krzewów, ale będą to już takie 
nasadzenia, które w przyszłości 
nie będą stanowiły zagrożenia 
dla ludzi i budynku kościoła. 

Piotr Słomski

Przykościelne kasztanowce, według gminy i mieszkańców Tolcza, stanowią zagro-
żenie. Nie zgadza się z tym Jan Hamulak (na zdjęciu). Uważa, że kasztanowce (po 
przycince) powinny pozostać

Na miejscu z Janem Hamulakiem polemizował m.in.  Zbigniew Łuczyński, mieszka-
niec Tolcza a zarazem radny powiatowy (po prawej)

OGŁOSZENIE 
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Michał 
Jaroszewicz w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przeciwko dłuż-
nikom Elżbiecie Kubiak i Ryszardowi Kubiakowi, na podstawie art. 
953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

08 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

w   budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Pol-
skiego 19 w sali nr  27 odbędzie się pierwsza licytacja nierucho-
mości tj. lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Dobrzanach 
przy ul. Świerczewskiego 20 o pow. 53,67 m2, dla którego Sąd Re-
jonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księ-
gę wieczystą  nr KW SZ1T/00119438/9 stanowiącego wspólność 
ustawową majątkową małżeńską Elżbiety i Ryszarda Kubiak.

Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpoko-
ju; do lokalu przynależy piwnica o pow. 8,60 m2; usytuowany na I 
piętrze.

Suma oszacowania wynosi 81.900,00 zł zaś cena wywołania jest 
równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 61.425,00 zł. Licytant przy-
stępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jed-
nej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.190,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzają-
cym przetarg, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopa-
trzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego 
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utra-
cie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek komornika:

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

W Świetlicy Poziomka wspólnie czytano utwory Henryka Sienkiewicza

Uczniowie wcielali się w rożne posta-
cie, o których czytano

OGŁOSZeNIe
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Wójt skorzysta na modernizacji gruntów?
W ostatnim czasie w gminie Kobylanka rozpętała się prawdziwa burza związana ze zmianami w ewidencji gruntów. Przez zawirowania z ich klasyfi-
kacją część mieszkańców otrzymała podwyżkę podatków, z czego nie kryją niezadowolenia.

Sprawa ze zmianami w ewidencji 
gruntów w gminie Kobylanka cią-
gnie się już ponad rok, ale dopiero 
niedawno mieszkańcy odczuli ją na 
własnej skórze. Do wielu osób do-
tarły informacje o nowych stawkach 
podatku od nieruchomości, które cza-
sem przekraczają nawet kilkaset pro-
cent wcześniejszej opłaty. Skąd wzię-
ły się zmiany? Okazuje się, że prze-
prowadzaną co kilkanaście lat moder-
nizację gruntów w gminie przez Sta-
rostwo Powiatowe wykorzystał wójt, 
który w ten sposób szuka dodatko-
wych wpływów do urzędowej kasy. 
Ostatnie spotkania wiejskie w miej-
scowościach objętych zmianami po-
kazują, że wraz z wpływami pienię-
dzy do gminnej kasy, wójtowi może 
odpłynąć elektorat. 

Wójt Kobylanki Mirosław Przysi-
wek już w zeszłym roku zapowiedział 
skontrolowanie ewidencji gruntów ze 
stanem faktycznym tłumacząc, że jest 
to sposób na zwiększenie dochodów 
gminy. Wójt wyjaśniał, że w niektó-
rych miejscach gminy właściciele 
działek płacą podatki tylko od czę-
ści swojej nieruchomości wydzielo-
nej na budynek mieszkalny, a pozo-
stała część sklasyfikowana jest jako 
działka rolna, zazwyczaj zwolniona 
z opłat z powodu zbyt niskiej jako-
ści gleby. Dotyczy to przede wszyst-
kim działek, które przed laty były 
gospodarstwami rolnymi, a potem 
zmieniły swój charakter. Wójt uznał, 
że za działkę, na której wybudowano 
budynek mieszkalny powinno się 
płacić stawkę obowiązującą  dla dzia-
łek budowlanych. Mirosław Przysi-
wek mówił, że w interesie gminy jest, 
by rolnicy nadal nie musieli płacić, 
ale wszystkich innych należy podpiąć 
pod podatek od nieruchomości. 

Wójt rozpoczął batalię o brakujące 
dochody w budżecie gminy od pisma 
skierowanego do Starosty Stargardz-
kiego Ireneusza Rogowskiego. Napi-
sał w nim, że «powodem wystąpienia 
jest bezpośrednie oddziaływanie na 
decyzje podatkowe, prawidłowe bądź 
nieprawidłowe prowadzenie zasobu 
ewidencyjnego gruntów». Według 
Mirosława Przysiwka wada w tym 
względzie jest często przyczyną kon-

fliktów podatników, ponieważ zda-
rza się, że dwie bardzo podobne lub 
nawet tożsame działki znajdujące się 
obok siebie są inaczej sklasyfikowane 
i mają różne stawki podatków. Wójt 
mówi, że Urząd Gminy zostaje po-
zbawiony rocznie należnego dochodu 
w granicach 2,8 mln zł. Wójt napisał 
w piśmie, że takie nieprawidłowości 
dzieją się już po sporządzonej w 2011 
roku modernizacji i przedstawił przy-
kłady podając dokładne działki i wła-
ścicieli w zmodernizowanych obrę-
bach Zieleniewo, Kobylanka, Mo-
rzyczyn. Wójt wskazał także niepra-
widłowości w obrębach Jęczydół i 
Cisewo, w których kontrolę przepro-
wadzili pracownicy Urzędu Gminy. - 
Z uwagi, że udało mi się zapanować 
nad modernizacją przeprowadza-
ną aktualnie w obrębach Reptowo, 
Niedźwiedź, Motaniec i Bielkowo, 
wnoszę do Pana Starosty o reklama-
cję wykonanej wcześniej moderniza-
cji, gdyż spektrum oraz ilość niepra-
widłowości jakie odkrywamy na ob-
rębach wcześniej modernizowanych 
jest bardzo duża- napisał Mirosław 
Przysiwek do Starosty Ireneusza Ro-
gowskiego.  W odpowiedzi na pismo 
Wójta Renata Torchała-Buława, geo-
deta powiatowy, mówi, że ewidencja 
gruntów jest tylko zbiorem informacji 
wynikających z odpowiedniej doku-
mentacji. Rejestr ewidencji gruntów 
jest wyłącznie odzwierciedleniem ak-
tualnego stanu prawnego dotyczące-
go danej nieruchomości i zawiera je-
dynie dane wynikające z tytułu wła-
sności, ma charakter deklaratoryjny, 
a nie konstytutywny, co oznacza, że 
nie kształtuje nowego stanu prawne-
go nieruchomości, a jedynie potwier-
dza stan prawny nieruchomości zaist-
niały wcześniej. 

W związku z tym, że Wójt Miro-
sław Przysiwek nie otrzymał konkret-
nej deklaracji od Starosty Stargardz-
kiego Ireneusza Rogowskiego doty-
czącej podjęcia działań związanych 
z uregulowaniem sytuacji ewidencji 
gruntów, postanowił sam zwrócić się 
do Powiatowego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego w Stargardzie. W 
piśmie kierowanym do tej jednost-
ki Wójt domagał się informacji, czy 

zgłoszono rozpoczęcie robót budow-
lanych dla przedstawionych pozwo-
leń na budowę. Sprawa nabrała roz-
głosu na początku tego roku, kiedy 
duża część mieszkańców Jęczydołu 
otrzymała pisma ze Starostwa Powia-
towego. Pod koniec 2015 roku Wójt 
wystosował kolejne pismo do Sta-
rosty Stargardzkiego z przedstawie-
niem konkretnych działek, których 
mogą dotyczyć nieprawidłowości.  
Jak mówi Irena Agata Łucka, Czło-
nek Zarządu Powiatu, Wójt zawarł w 
nim informację, że dokonał wstępnej 
analizy stanu ewidencji i stwierdził, 
że m.in. osiedle «Na Polanie» w ob-
rębie Jęczydół to grunty zabudowa-
ne. W operacie ewidencji gruntów i 
budynków powinny mieć oznaczenie 
użytku gruntowego «B», a nie jak fi-
guruje «B+R». Wójt zwrócił również 
uwagę, że są nieruchomościami, na 
których została rozpoczęta budowa 
powodująca wyłączenie gruntów z 
produkcji rolniczej i leśnej, natomiast 
właściciele nie dopełnili obowiąz-
ku zgłoszenia zmian. W piśmie tym 
Wójt Gminy Kobylanka wskazał wię-
cej nieruchomości, których zapisy w 
operacie ewidencji gruntów i budyn-
ków są niezgodne z zapisami Rozpo-
rządzenia Ministra Rozwoju Regio-
nalnego i Budownictwa w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków rol-
nych. W związku z tym Starosta po-
informował pisemnie właścicieli nie-
ruchomości, że powinni zgłosić Sta-
roście zmiany danych objętych ewi-
dencją gruntów i budynków, w ter-
minie 30 dni od dnia powstania tych 
zmian, co w konsekwencji wiąże się 
z wyłączeniem gruntów z produkcji 
rolniczej całej działki lub jej części. 
- W tym przypadku będzie wymagało 
to dostarczenia stosownej dokumen-
tacji geodezyjnej sporządzonej przez 
jednostkę wykonawstwa geodezyj-
nego, niezbędnej do wprowadzenia 
zmian w operacie ewidencji gruntów 
i budynków- mogli przeczytać miesz-
kańcy w piśmie od Starosty. Wielu 
mieszkańców Jęczydołu w nawiąza-
niu do otrzymanego pisma wynajęło 
na nowo geodetów i na własną rękę 
zgłosiło zmiany w Starostwie. Dzia-
łanie takie nie było konieczne, ponie-
waż otrzymane pisma to była tylko 
informacja, a możliwe, że wskazane 
przez Wójta działki mają dobre ozna-
czenia i nie trzeba dokonywać w nich 
zmian.

Problem z klasyfikacją gruntów 
mają także mieszkańcy Bielkowa, 
Niedźwiedzia, Motańca i Reptowa. 
W 2014 roku Starosta Stargardzki za-
rządził przeprowadzenie moderniza-
cji ewidencji gruntów w tych czte-
rech obrębach gminy Kobylanka. 
Prace trwały do maja 2015 roku, po 
czym nastąpiło wyłożenie projektów 
operatów opisowo-kartograficznych. 
Każdy, czyjego interesu prawne-
go dotyczyła modernizacja, mógł w 
tym czasie zgłaszać uwagi do opera-
tu. Mieszkańcy nie zgłaszali uwag, w 

zdecydowanej większości dlatego, że 
nie wiedzieli o przeprowadzanej mo-
dernizacji, gdyż nie śledzą informacji 
przekazywanych przez starostwo, a 
organ ten nie ma obowiązku indywi-
dualnego powiadamiania. Co cieka-
we, nie wiedział o tym również Wójt, 
który sam przyznaje, że zauważył 
ogłoszenie na tablicy Urzędu Gmi-
ny w ostatnim dniu wyłożenia ope-
ratów. Wówczas natychmiast skon-
taktował się z firmą Geomar, która 
wykonywała modernizację, nakazu-
jąc jej wprowadzenie zmian w opera-
tach, gdyż według niego dokumenta-
cja jest sporządzona błędnie. Zmiany 
dotyczyły klasyfikacji gruntów, dlate-
go mieszkańcy otrzymali zwiększone 
obciążenia podatkowe. W e -
zwania do zapłaty podatków według 
nowych stawek spowodowały, że w 
mieszkańcach narosła złość. Najbar-
dziej było to widać podczas spotkania 
wiejskiego w Reptowie. Wójt próbo-
wał tam wytłumaczyć zebranym skąd 
wzięły się nowe stawki podatków i 
dlaczego konieczna jest zmiana kla-
syfikacji gruntów. Mirosław Przysi-
wek przybierał różne formy obrony 
tłumacząc, że modernizacja rozpo-
częła się w 2014 roku i dopiero te-
raz odczuwa się jej konsekwencje 
oraz że całej sprawie winne jest sta-
rostwo. Mieszkańcy jednak nie uwie-
rzyli tłumaczeniom Wójta i wyrazi-
li swoje niezadowolenie wznosząc 
okrzyki o wywiezieniu wójta na tacz-
ce lub rozpisaniu referendum. Wójt 
Mirosław Przysiwek obiecał wszyst-
kim mieszkańcom, którzy otrzyma-
li pisma ze starostwa, że będzie po-
magał w wyjaśnianiu poszczególnych 
spraw i mówił, żeby na razie wstrzy-
mać się z wpłatami podatku. Na stro-
nie internetowej gminy pojawił się 
komunikat, który mówi, że w związ-
ku z niejasnościami w zakresie korekt 
wymiaru podatków i opłat lokalnych, 
które Urząd Gminy Kobylanka prze-
prowadza w wyniku zawiadomień w 
sprawie zmian klasyfikacji gruntów, 
spowodowanych modernizacją ewi-
dencji gruntów i budynków przepro-
wadzoną przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej w Stargardzie procedura 
podatkowa w stosunku do właścicieli 
nieruchomości objętych moderniza-
cją, którzy wnieśli lub wniosą zarzu-
ty do niezgodnych ze stanem faktycz-
nym zmian, zostanie wstrzymana lub 
wydłużona do czasu uzyskania przez 
właściciela nieruchomości rozstrzy-
gnięcia PODGiK w tej sprawie. Na-
tomiast w przypadku właścicieli, któ-
rzy otrzymali już decyzje podatkowe, 
wstrzymana zostanie windykacja na-
leżnego gminie podatku. Urząd Gmi-
ny prosi, aby najpóźniej do 31 grud-
nia 2016 roku mieszkańcy przekazali 
do wiadomości urzędu odpowiedzi na 
odwołania.

 Informację o dokonanej zmia-
nie klasyfikacji gruntów i wielkości 
podatków otrzymało w sumie 200 

właścicieli nieruchomości- 128 z 
Reptowa, 31 z Motańca i 53 z Niedź-
wiedzia. W gminnej gazetce Wójt Mi-
rosław Przysiwek nadal twierdzi, że 
około 60 procent mieszkańców płaci 
za niskie podatki, a całą sprawę z ich 
podwyżką tłumaczy przeprowadzo-
ną modernizacją. Daniel Urbańczyk, 
skarbnik gminy mówi: «I nie byłoby 
problemu, gdyby przy obecnej klasy-
fikacji większości gruntów na tere-
nie gminy, wszyscy byli opodatkowa-
ni podatkiem rolnym. Jednakże takie 
opodatkowanie, stworzone w zamy-
śle ustawodawcy dla użytkowników 
typowej roli- rolników, nie odpowia-
da współczesnemu charakterowi gmi-
ny Kobylanka. Tutaj bowiem, na ob-
szarze zurbanizowanym w 90 procen-
tach pozostało jedynie około 40 rol-
ników. Ich nieruchomości w żaden 
sposób jednak nie nawiązują do rol-
niczego sposobu użytkowania». O ca-
łej sprawie Wójt poinformował także 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
w Warszawie. - Zwracam się z proś-
bą o włączenie się Urzędu w sprawę, 
która polega na praktyce stosowanej 
przez geodetów, a już na pewno w po-
wiecie stargardzkim, powodującą, że 
zasób ewidencyjny gruntów i budyn-
ków Starostwa Powiatowego w Star-
gardzie jest w dalekiej rozbieżności 
ze stanem faktycznym stwierdzanym 
na gruncie podczas kontroli- napisał 
Wójt w piśmie. Dodał również, że na-
wet po przeprowadzeniu moderniza-
cji gruntów, stargardzkie starostwo w 
porozumieniu z geodetami zmienia 
klasyfikację gruntów nadal wyłącza-
jąc z działki rolnej tylko teren miesz-
kaniowy. Takie działanie nie jest nie-
zgodne z prawem, ale nie wszędzie 
można je stosować, ponieważ doty-
czy stanu faktycznego podlegającego 
przepisom kilku różnych ustaw.  

Z pewnością można uznać, że spra-
wa nie miałaby takiego wydźwięku, 
gdyby nie to, że sam Wójt wskazał 
działki, które mogą być błędnie ze-
widencjonowane. Takim działaniem 
zapewne naraził się wielu mieszkań-
com, którym wzrosły opłaty z tytułu 
podatku od nieruchomości, co może 
przełożyć się na głosy wyborców 
podczas kolejnych wyborów samo-
rządowych. Z drugiej strony zasta-
nawia fakt, czy Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej w Stargardzie jest w po-
siadaniu tak dużej ilości błędnie ze-
widencjonowanych dokumentów. 
Z biegiem czasu po wyjaśnieniach 
mieszkańców gminy Kobylanka oka-
że się, czy błędy w geodezji mają tak 
dużą skalę. Na tą chwilę osobom, 
które otrzymały pisma od Starosty i 
wezwania do zapłaty zaleca się, aby 
wstrzymały się z zapłatą podatku od 
nieruchomości i indywidualnie wy-
jaśniły swoją sytuację zgłaszając się 
do Urzędu Gminy lub wspomnianego 
ośrodka. 

Michał Padiasek 

Mirosław Przysiwek wójt gminy Kobylanka
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Z ostatniej chwili:

Dobrzany : bus spadł na pracownika
Do poważnego wypadku doszło  w zakładzie demontażu pojazdów w Dobrzanach. Bus przewożony 

na sztaplarce osunął się i przygniótł  43- letniego mężczyznę pracownika firmy. Wypadek wydarzyła się 
w środę około godziny 16.00.  W wyniku tego zdarzenia mężczyzna doznał poważnych obrażeń i mu-
siał zostać przetransportowany do szpitala specjalistycznego w Szczecinie Dokładne przyczyny i oko-
liczności wypadku zostaną podane po zakończeniu prac przez Policję Prokuraturę i PIP.  

Maja Anna Kwa-
śniewska - ur. 14 li-
stopada, w. 3.620 
g., dł. 60 cm. Córka 
Aleksandry i Mate-
usza

Lilia Pęciak - ur. 15 
listopada, w. 3.200 
g., dł. 58 cm. Córka 
Agnieszki i Łukasza

 Szymon Markie-
wicz - ur. 16 listopada, 
w. 2.950 g., dł. 53 cm. 
Syn Magdaleny i Łu-
kasza

Franciszek Sawczuk - 
ur. 15 listopada, w. 3.650 
g., dł. 56 cm. Syn Darii i 
Pawła

Igor Piotrow-
ski - ur. 16 li-
stopada, w. 
3.800 g., dł. 58 
cm. Syn Jagody 
i Tomasza

 Gracjan Sob-
czak - ur. 16 li-
stopada, w. 2.800 
g., dł. 51 cm. Syn 
Klaudii i Daniela. 
Na zdjęciu z bab-
cią Elą

Ogólnopolska Olimpiada logistyczna

Uczennice ze Stargardu 
powalczą o indeks
Trzy uczennice z Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie zakwalifikowały się do II etapu Ogól-
nopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w 
Poznaniu. Na zwycięzców czekają indeksy na studia, wartościowe nagrody rzeczowe, 
płatne staże i zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego. 

W logistycznych zmaganiach 
wystartowała rekordowa liczba 
7806 uczestników z 316 szkół. 
To najwyższy wynik w historii 
konkursu organizowanego już 
od dziewięciu lat. W kolejnym 
etapie zmierzy się 712 najlep-
szych młodych logistyków z ca-
łego kraju. Wśród nich są trzy 
uczennice ze Stargardu. Na po-
ziomie okręgowym Zespół Szkół 
nr 2 reprezentować będą Izabe-
la Iwaniuk, Roksana Jakóbczak 
i Katarzyna Mężyńska. Awans 
do kolejnej tury gwarantowało 
zdobycie minimum 23 punktów 
z 50 możliwych. 

Okręgowy etap Ogólnopol-
skiej Olimpiady Logistycznej 
odbędzie się już 2 grudnia (pią-
tek). Osoby z najlepszymi wyni-
kami zmierzą się w wielkim fi-
nale, który zaplanowano na 3 
marca. Jest o co walczyć – na 
najlepszych młodych logisty-
ków czekają bezpłatne studia w 
Wyższej Szkole Logistyki, zwol-
nienie z części pisemnej egzami-

nu potwierdzającego kwalifika-
cje zawodowe, atrakcyjne staże 
w przedsiębiorstwach będących 
liderami w branży oraz warto-
ściowe nagrody rzeczowe. 

Ogólnopolska Olimpiada Lo-
gistyczna po raz pierwszy zor-
ganizowana została w 2008 
roku. Jej celem jest rozbudze-
nie zainteresowania branżą TSL, 
wpływ na kształcenie przyszłej 
kadry logistycznej oraz pomoc 
w ocenie programów naucza-

nia w szkołach średnich i poli-
cealnych. Olimpiada została na 
stałe umieszczona przez Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną 
w wykazie turniejów i olimpiad 
tematycznych związanych z wy-
braną dziedziną wiedzy zawo-
dowej, których laureaci i finali-
ści są zwolnieni z etapu pisem-
nego egzaminu potwierdzające-
go kwalifikacje zawodowe. 

Uczestnicy olimpiady zmagali się z zadaniami pisemnymi



918-21.11.2016

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Parafia pw. Ducha Świętego
ul. Warszawska 31

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

Parafia pw. św. Józefa przy Kościele św. Jana
ul. św. Jana Chrzciciela 1

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

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
ul. Twardowskiego 1

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

Parafia pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata

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

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

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

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

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

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

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

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

Parafia pw. św. Krzyża 
ul. Lotników- Kluczewo

Niedziela: 8.00, 11.30, 16.00
Dni powszednie:18.00

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

 
Gdy ukrzyżowano Je-
zusa, lud stał i patrzył. 
Lecz członkowie Wyso-
kiej Rady drwiąco mó-
wili: Innych wybawiał, 
niechże teraz siebie wy-
bawi, jeśli On jest Me-
sjaszem, Wybrańcem 
Bożym. Szydzili z Nie-
go i żołnierze; podcho-
dzili do Niego i poda-
wali Mu ocet, mówiąc: 

Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. 
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim 
i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyń-
ców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie 
jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz dru-
gi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, cho-
ciaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedli-
wie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, 
ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu 
odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną 
będziesz w raju. (Łk 23,35-43)

Patrząc na dzisiejszy fragment Ewangelii, trudno jest 
uchwycić co to Słowo ma wspólnego z przeżywaną uro-
czystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Nie 
widzimy Jezusa na tronie w koronie i z berłem w ręku. 
Nie ma mowy o rycerzach, dworzanach i poddanych. 
Nie słyszymy nic o zamku i jego skarbach. Król to ktoś 
bogaty, w okazałych szatach. Jezus z dzisiejszej Ewan-
gelii kompletnie nie pasuje do naszej wizji króla. No 
właśnie, naszej wizji. Bardzo często nasza wizja rozmija 
się z wizją Boga. Dzisiejsze Słowo bardziej pasuje nam 
do Wielkiego Piątku niż do przeżywanej uroczystości. 
Popatrzmy jednak głębiej na dzisiejszy fragment dopa-

trując się w nim królowania Chrystusa. Chrystus, jako 
król. Jego tronem krzyż. Jego koroną ciernie. Król, któ-
ry do końca swojego ziemskiego życia pragnie zreali-
zować misję zbawienia świata. Jeszcze na swoim tro-
nie, na krzyżu, wykorzystuje okazję by do Jego króle-
stwa wszedł nawrócony łotr. Królestwo Boże nie jest jak 
królestwo ziemskie. Każde ziemskie królestwo przemi-
ja. Każda potęga, nawet największa, kiedyś upada. Kró-
lestwo Boże trwa wiecznie. Jezus jest innym królem niż 
ci światowi. Jezus króluje przez miłość. Nie przez roz-
porządzenia i ustawy. Kiedy został On zapytany, które 
jest najważniejsze przykazanie, od razu wskazał Przy-
kazanie Miłości. Jezus Boże Królestwo pragnie budo-
wać na zaufaniu, nie na lęku. Na czym ma polegać to 
królowanie Jezusa? Aby Jego wola, Jego plan na życie 
był realizowany. Aby koncepcja świata była na wzór 
koncepcji samego Boga. Zanim zacznę zastanawiam 
się jak zmienić świat, powinienem zastanowić się jak 
zmienić siebie. Co muszę zrobić by wola Boża mogła 
mocniej objawić się w mojej codzienności. Czego Bóg 
pragnie ode mnie? Co chce abym uczynił? To pytania, 
które nieustannie musimy sobie stawiać. Uroczystość 
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata ma pobudzić 
nas do refleksji nad pytaniem: czy Jezus jest Królem i 
Panem mojego życia? Jezus Chrystus jako król wisi na 
krzyżu. Co robił lud? Ewangelista podaje nam, że lud 
stał i patrzył. Zastanawiali się czy chcą mieć takiego 
króla. I Ty popatrz na Jezusa Chrystusa ukrzyżowane-
go i zapytaj siebie czy chcesz takiego króla? Pod krzy-
żem widzimy również elitę żydowską, członków San-
hedrynu, którzy stoją i wyśmiewają Jezusa. Pada jasny 
komunikat z ich strony: my nie chcemy takiego króla. 
Widzą, że Chrystus na krzyżu jest bezsilny. Nie potrafi 
ocalić samego siebie, nie potrafi ocalić swojego życia, a 
chce ocalić całą ludzkość? Dobry Łotr, jak go nazywa-
my, jako jedyny dostrzegł w Jezusie króla. Sercem uwie-
rzył, ustami wyznał, że by Jezus zabrał go do Królestwa 
Bożego. Kim ja jestem spod tego krzyża? Jakie stanowi-
sko zajmuję? Jakie to ma przełożenie na moje życie? Co 
powinno się zmienić by Jezus był rzeczywiście moim 
Królem i moim Panem? Mam być jak dobry łotr. Moje 
grzechy przemawiają za tym, że jestem łotrem, ale żal 
za moje przewinienia, szczere ich wyznanie przed Je-
zusem jako Królem i prośba o to bym był inny po-
wodują, że staję się łotrem dobrym. Pragnę Bożego 
Królestwa, ale jestem słaby. Dziś Jezus zaprasza nas, 
abyśmy uczynili Go Panem i Królem swojego życia. 
Jeśli oddamy się pod Jego panowanie to nasze życie 
się zmieni. Niech Chrystus staje się naszym Królem, 
naszym Panem i Zbawicielem. 

Ks. Krystian Dylewski 
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Innowacje? Dlaczego warto
W latach 2014-2020 środki z Funduszy Europejskich wspierają również projekty badawczo-rozwojowe (B+R), które pomogą jak naj-
szybciej wprowadzić  innowacje na skalę przemysłową. Jest to szansą na rozwój technologiczny również dla małych i średnich przed-
siębiorstw.

B+R – dlaczego warto się 
temu przyjrzeć   

Każdy przedsiębiorca chcący 
nadążyć za rozwojem techno-
logicznym powinien  próbować 
pozyskiwać środki zewnętrzne 
na finansowanie swoich inwe-
stycji. Tym bardziej, że nowo-
czesny sprzęt to niebagatelny 
wydatek rzędu kilkudziesięciu 
tysięcy złotych - mówi nam pan 
Grzegorz Kowalczyk, przedsię-
biorca, który skorzystał z dofi-
nansowania z Funduszy Euro-
pejskich przeznaczonych na 
wspieranie innowacyjności. 
Stosowanie najnowszych tech-
nologii w swojej branży to nie-
zbędny warunek utrzymania 
się na wymagającym wysokiej 
jakości rynku. Oczekiwaną ja-
kość produktu czy usługi po-
łączoną z efektywnością  wy-
twarzania (cena)   może za-
pewnić innowacyjność. Często 
spotykaną   barierą, zwłaszcza 
w przypadku małych firm, jest 
zarówno dostęp do kapitału 
jak i do najnowszych techno-
logii.  Fundusze Europejskich   
umożliwiają  pokonanie obu 
tych barier. Przekonał się już o 
tym pan Grzegorz. 

B+R-  w czym rzecz?
Projekty B+R muszą łączyć 

naukę z szeroko rozumianym 
przemysłem. To połączenie po-
winno dawać konkretne efekty 
związane m. in. z wprowadze-
niem innowacyjnych rozwią-
zań opracowanych np. na uczel-
niach wyższych do konkretnych 

przedsiębiorstw. - mówi w roz-
mowie z nami dr inż. Jakub 
Szpon, prof. nadzw. Wyższej 
Szkoły Integracji Europejskiej   
Fundusze Europejskie umoż-
liwiają  nawiązanie współpracy 
między naukowcami, i firma-
mi, by w ten sposób stworzyć 
innowacyjny produkt, który 
znajdzie nabyców na rynku. 

B+R – szczegóły działań 1.1 
Jesteś mikro, małym lub 

średnim przedsiębiorcą – to do 
Ciebie są skierowane  Fundu-
sze Europejskie! Na działania 
innowacyjne i badawczo-roz-
wojowe możesz je pozyskać 
w ramach konkursów woje-
wódzkich lub ogólnopolskich. 
W województwie zachodnio-
pomorskim Urząd Marszał-
kowski ogłasza takie konkur-
sy w ramach tzw. Regionalne-
go Programu Operacyjnego. 
W Działaniu 1.1, możliwe jest 
otrzymanie środków na zakup 
usług badawczo-rozwojowych 
związanych z opracowaniem 
nowego lub ulepszonego pro-
duktu/usługi/technologii pro-
dukcji/projektu wzorniczego. 
Jednak możliwość otrzymania 
dofinansowania ograniczono 
tutaj do  przedsięwzięć  reali-
zowanych w branżach wpisa-
nych w Założeniach do Inte-
ligentnych Specjalizacji Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go (patrz tabela 1) Ogłoszenie 
informacji o konkursie 15 12 
2016. Nabór wniosków trwa 
od 16.01.2017 do 16.03.2017

Twoja szansa na innowacyj-
ność w ramach działania 1.5 

Kolejną okazją w ramach, 
której mikro, mali i średni 
przedsiębiorcy mogą pozy-
skać fundusze na rozwój i in-
nowację jest konkurs Inwesty-
cje przedsiębiorstw wspierające 
rozwój regionalnych specjaliza-
cji oraz inteligentnych specjali-
zacji (działanie 1.5). 

W ramach tego konkursu 
dofinansowanie można otrzy-
mać na wdrażanie innowacji  
zarówno w zakresie produk-
cji, jak i jej organizacji. Tutaj 
również w grę wchodzą branże 
zgodne z „Założeniami do re-
gionalnych oraz inteligentnych 
specjalizacji województwa za-
chodniopomorskiego” W ra-
mach konkursu możliwe jest 
otrzymanie wsparcia w kwocie 
do 4 mln i 55% kosztów projek-
tu. Całkowity budżet konkursu 
wynosi 52 640 000 zł. II nabór 
wniosków trwa od 01.12.2016 
do 31.01.2017, Dokumenta-
cja konkursu jest dostępna na 
stronie www.rpo.wzp.pl

Wracamy do rozmowy z 
Grzegorzem Kowalczykiem  
przedsiębiorcą, który otrzy-
mał dofinansowanie w pierw-
szym  naborze tego konkursu.  
Pan Grzegorz dzieli się swoimi 
doświadczeniami, które mogą 
bardzo pomóc Tym co  rozwa-

żają ubieganie się o Fundusze 
Europejskie :   

Procedura przygotowania do-
kumentów o dofinansowanie 
nie jest trudna, lecz bardzo cza-
sochłonna.  - mówi pan Grze-
gorz . Dlatego bardzo przy-
datne okazały się szkolenia z 
zakresu pozyskiwania Fun-
duszy Europejskich oraz po-
moc osób obsługujących klien-
tów w punkcie informacyjnym 
Funduszy Europejskich Urzę-
du Marszałkowskiego. Dzięki 
pomocy wymienionych wyżej 
instytucji mikro przedsiębior-
ca jest w stanie sam, poświęca-
jąc trochę wolnego czasu, napi-
sać wniosek o dofinansowanie. 
A także zdobyć wszystkie nie-
zbędne określone w regulaminie 
konkursu dokumenty zarów-
no dotyczące oddziaływania na 
środowisko oraz obszarów chro-
nionych i wodnych.- kontynu-
uje nasz rozmówca. Pan Grze-
gorz Kowalczyk otrzymał dofi-
nansowanie na wprowadzenie 
na rynek lokalny innowacji w 
postaci kartonowych opako-
wań ekologicznych  dopasowa-
nych do indywidualnych po-
trzeb klienta (wzornictwo oraz 
tekstura). Ważne przy tworze-
niu wniosku w ramach dzia-
łania 1.5 jest  określenie czego 
oczekuje rynek. Przy tworze-
niu wniosku należy także zba-

dać zapotrzebowanie na  okre-
ślone produkty, ale posiadając 
bazę stałych klientów nie jest 
to dużym problemem. - podsu-
mowuje p.  Grzegorz

Co jeszcze będzie w ramach 
B+R w naszym województwie 

W ramach RPO WZ nie 
ogłoszono jeszcze naboru na 
działania - 1.2 Rozwój infra-
struktury B+R  i 1.4 -Wdraża-
nie wyników prac B+R.

Jeśli masz  pomysł, warto śle-
dzić stronę informacyjną Fun-
duszy Europejskich Urzędu 
Marszałkowskiego w Szczeci-
nie www.rpo.wzp.pl   Tam zo-
staną ogłoszone też terminy 
naborów do nowych konkur-
sów. Polecam śledzenie urucha-
mianych konkursów i staranie 
się o środki z Funduszy Euro-
pejskich. –zachęca pan Grze-
gorz. 

Konkursy na B+R nie tylko 
w województwie…   

Instytucje krajowe organizu-
ją konkursy na projekty z ob-
szaru B+R Skierowane są do 
przedsiębiorców ze wszystkich 
województw  Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści ogłosiła konkurs na  „Bony 
na innowacje dla MŚP” Dofi-
nansowanie przeznaczone jest 
na realizację projektów obej-

Z cyklu: Fundusze Europejskie są blisko Ciebie. - odc. 6

Najtrudniejszy 
pierwszy krok

grafika własna
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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

mujących zakup od wykonaw-
cy usługi polegającej na opra-
cowaniu nowego lub znaczą-
co ulepszonego wyrobu, usłu-
gi, technologii produkcji lub 
nowego projektu wzornicze-
go. zaś wykonawcą tej usługi 
muszą być  jednostki nauko-
we. Nabór trwa  od  06 czerw-
ca 2016 r. do 30 stycznia 2017r.  
Celem programów krajowych  
jest również m.in. finansowa-
nie innowacyjnej działalności 
MŚP z wykorzystaniem kapita-
łu podwyższonego ryzyka, czy 
wejście na rynki międzynaro-
dowe. 

O współfinansowanie swoich 
projektów ubiegać się mogą, w 
zależności od konkursu (co za-
wsze jest określone w regula-
minie)  mikro, małe, średnie 
lub duże przedsiębiorstwo. In-
formacji o terminach konkur-
sów ogłaszanych w ramach po-
szczególnych działań należy 
szukać na stronach www.fun-
duszeeuropejskie.gov.pl,  

 Narodowe Centrum Badań 

i  Rozwoju - to też  dla Ciebie 
Warto zainteresować się 

możliwościami jakie stwarza-
ją  liczne  programy badaw-
cze prowadzone przez NCBiR 
(Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju), które są również fi-
nansowane z Funduszy Euro-
pejskich.  Pozwalają one  zop-
tymalizować w firmie wydat-
ki na: wynagrodzenia pracow-
ników delegowanych do prac 
B+R, realizację badań prze-
mysłowych i prac rozwojo-
wych, zakup wyników badań 
od jednostek naukowych, two-
rzenie prototypów, opracowy-
wanie nowych technologii i 
produktów, stworzenie insta-
lacji demonstracyjnych (pilo-
tażowych), ochronę własności 
przemysłowej, komercjalizację 
wyników badań zakup apara-
tury oraz sprzętu badawczego 
(infrastruktura B+R), utwo-
rzenie centrum badawczo-roz-
wojowego w przedsiębiorstwie.  
Szczegóły dotyczące  progra-
mów NCBiR są  na stronie  
www.ncbir.gov.pl.

Środowisko  potrzebuje 
lepszych technologii  

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczeci-
nie (WFOŚiGW) organizuje 
konkursy  na projekty  cieszące 
się dużym zainteresowaniem 
przedsiębiorców. Są to dzia-
łania 2.9 zastępowanie kon-
wencjonalnych źródeł ener-
gii źródłami odnawialnymi 
oraz  2.10 zwiększenie wyko-
rzystania odnawialnych źródeł 
energii. Najważniejsze infor-
macje o  konkursach znajdują 
się w regulaminach na stronie 
www.rpo.wzp.pl.  Należy pa-
miętać, iż realizacja inwestycji 
wiąże się z koniecznością speł-
nienia określonych wymogów 
środowiskowych oraz z uzy-
skaniem odpowiednich, nie-
jednokrotnie wyprzedzających 
inwestycję, decyzji administra-
cyjnych związanych z ochroną 
środowiska. Już na etapie pla-
nowania przedsięwzięcia na-
leży więc przeanalizować jego 
możliwe oddziaływanie na 

środowisko oraz konieczność 
uzyskania stosownych decyzji. 
W tym celu należy przepro-
wadzić postępowanie o oce-
nie oddziaływania planowanej 
inwestycji na środowisko oraz 
obszar Natura 2000. Szczegó-
łowy opis niezbędnych załącz-
ników wymaganych na etapie 
składania wniosku o dofinan-
sowanie znajduje się zawsze w  
regulaminie konkursu. 

B+R - bądź na bieżąco
Instytucje odpowiedzialne 

za wdrażanie Funduszy Euro-
pejskich stale informują o har-
monogramach i procedurach.  
W najbliższym okresie odbę-
dzie się spotkania informacyj-
ne dla przedsiębiorców zainte-
resowanych pozyskaniem unij-
nego dofinansowania. Najbliż-
sze z nich to:
-  Spotkanie  informacyjne dla 
mikro, małych, średnich przed-
siębiorstw (22 listopada, w 
godz. 9.30-12.30, sala 308, 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego, Wydział Wdrażania 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, ul. Wyszyńskiego 
30, Szczecin) 
- omówienie zasad aplikowa-
nia w ramach Działania 1.5 
Inwestycje przedsiębiorstw 
wspierające rozwój regional-
nych specjalizacji oraz inte-
ligentnych specjalizacji RPO 
WZ na lata 2014-2020, także  
omówienie szczegółowych  za-
łożeń konkursu dla Działania 
1.5. Formularz zgłoszeniowy 
na to bezpłatne spotkanie;
należy przesłać e-mailem na 
adres gpi@wzp.pl do dnia 18 
listopada br., do godz. 15:00.
- Spotkanie informacyjne dla 

przedsiębiorców „Innowacyj-
na firma. Wsparcie dla przed-
siębiorców z Funduszy Europej-
skich. Tematem będzie oferty 
wsparcia dla przedsiębiorców 
z Programu Inteligentny Roz-
wój na wszystkich etapach re-
alizacji: od startupu, poprzez 
działalność badawczo-rozwo-
jową, przygotowanie do wdro-
żenia, inwestycje produkto-
we, na działaniach powdroże-
niowych kończąc. Możliwo-
ści, jakie dają innowacyjnym 
firmom inne formy wsparcia.  
Korzyści płynące z innowa-
cyjnego podejścia do biznesu 
oraz możliwości podejmowa-
nia innowacyjnych wyzwań, 
formy wsparcia partnerstwa 
pomiędzy biznesem a nauką.  
Termin: 14 grudnia w Pozna-
niu szczegóły na stronie http://
www.ncbir.gov.pl/

Dane teleadresowe:
Centralny Punkt 

Informacyjny Funduszy 
Europejskich

ul. Żurawia 3/5, 
00-503 Warszawa 

pn. - pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-
14.00 

infolinia: 22 626 06 32

Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a,
00-999 Warszawa

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Zachodniopomorskiego
Główny Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich 
w Szczecinie

ul. Kuśnierska 12B, 
70-536 Szczecin

Wnętrze firmy pana Grzegorza Kowalczyka, przedsiębiorcy który zrealizował projekt innowacyjny z działania 1.5

Od pomysłu do innowacji - krok po kroku

I Faza koncepcyjna

II Faza realizacyjna

Rozeznanie 
potrzeb 

rynku

Opracowanie  
zakresu 

innowacji

Opracowanie 
pełnej 

koncepcji 
realizacyjnej 

Przygotowanie 
montażu 

�nansowego 
i harmonogramu

Przygotowanie 
dokumentacji 

aplikacyjnej

Złożenie
 wniosku

Po decyzji
- wdrożenie 
wszystkich 

działań 

Rozliczenie 
dotacji

Rynkowa 
wery�kacja 
słuszności 
założeń?

Poznanie 
możliwości 

do�nansowań 
z Funduszy 

Europejskich

Opracowanie własne
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Nasi Przedsiębiorcy: Auto T-4 - Mirosław Kaczmarkiewicz
Oferujemy usługi bez pośredników
Tym razem w rubryce „Nasi Przedsiębiorcy” udaliśmy się na ul. Na Grobli 7, aby porozmawiać z Mirosławem Kaczmarkiewiczem o jego firmie „Auto 
T-4”. Pan Mirosław swoją działalność rozpoczął od „szrotu” już kilkanaście lat temu, a obecnie rozszerzył swoje usługi o autonaprawę. W rozmowie 
zapytaliśmy m.in. o początki firmy, o to jak rozwija się ta branża, a także o zapotrzebowanie na poszczególne części samochodowe.   

Otworzył konkurencyjną firmę
Mirosław Kaczmarkiewicz 

pod koniec lat 90-tych, przez 
dwa lata pracował na wówczas 
pierwszym stargardzkim „szro-
cie” (szrot to potoczna nazwa 
stacji demontażu pojazdów sa-
mochodowych, na której za-
zwyczaj można kupić używane 
części, przyp. red.). Po tej krót-
kiej przygodzie postanowił, że 
sam otworzy własną działalność 
świadczącą podobne usługi, ro-
biąc tym samym konkurencję 
swojemu byłemu pracodaw-
cy. - Zaczynaliśmy tutaj przy ul. 
Na Grobli 7 w 2000 roku. Szcze-
rze mówiąc zacząłem pracę dwa 
lata wcześniej na stargardzkim 
„szrocie”, był to wówczas chyba 
pierwszy „szrot” w tym mieście. 
Później wymyśliłem sobie swój 
biznes. Tu gdzie wciąż znajdu-
je się siedziba firmy było akurat 
wolne pomieszczenie, które mo-
głem nabyć po promocyjnej cenie 

– opowiada Mirosław Kaczmar-
kiewicz. Firma obecnie nazywa 
się „Auto T-4”, na przestrzeni 
lat zmieniała nazwę ze względu 
na świadczone usługi. – Dlacze-
go „Auto T-4”? Bo specjalizuje-
my się w częściach i naprawach 
samochodów Transporter T-4 – 
tłumaczy pan Mirosław. Obecnie 
właściciel firmy zatrudnia jesz-
cze dwóch pracowników. Jeden 
z nich jest związany z firmą pana 
Mirosława już od dawna, drugi z 
pracowników pracuje zdecydo-
wanie krócej, został zatrudniony 
zaraz po szkole. 

Wyeliminowali pośredników
Na początku Mirosław Kacz-

markiewicz zajmował się jedy-
nie skupem aut powypadkowych 
oraz sprzedażą części. Obecnie 
firma oferuje jeszcze autonapra-
wy. Dzięki temu klienci mogą 
korzystać z promocyjnych cen, 
gdyż na miejscu mogą zakupić 
daną część i mieć ją od razu za-

montowaną. W ten sposób, jak 
mówi pan Mirosław, firma wy-
eliminowała pośredników. - Te-
raz już nie skupuje aut powypad-
kowych bo w tej branży dużo się 
pozmieniało… Pojawiła się auto-
-kasacja i nie opłacało się skupo-
wać samochodów. Kupujemy je-
dynie te auta, które nadają się do 
naprawy, a następnie do sprzeda-
ży. Na początku zajmowaliśmy się 
tylko sprzedażą części, bo był na 
to popyt, ale teraz otworzyliśmy 
również warsztat, no i to był do-
bry pomysł. Warsztat działa oko-
ło 2 lat.  Dzięki temu, od razu 
klienci mają możliwość zamon-
towania tych części, które od nas 
kupują. Ceny są konkurencyjne, 
bo można powiedzieć, że odbywa 
się to bez pośredników. Wiadomo, 
że gdy zostawia się samochód na 
warsztacie, to jeszcze trzeba jeź-
dzić do innych osób po choćby 
kupno części, przez co koszta ro-
sną. Tutaj klient na miejscu ma 
części i montaż – opowiada Mi-
rosław Kaczmarkiewicz. Sercem 
firmy są jednak części samocho-

dowe. Jeśli ktoś nie znajdzie na 
„szrocie” u pana Mirosława tego 
co potrzebuje, to właściciel jest w 
stanie daną część w miarę szyb-
ko sprawdzić. – Przede wszystkim 
handlujemy częściami. Mamy 
części używane i przeważnie też 
nowe, dużo nowych sprowadzamy 
na zamówienia klientów. Wiado-
mo, że zdarzają się takie sytuacje, 
w których klient poszukuje części, 
których nie mamy u siebie na sta-
nie. Takich aut jest dużo, np. nie 
mamy u siebie tych młodych rocz-
ników samochodów 3-5 letnich. 
Takich części nie ma tutaj, bo nie 
są dostępne na naszym rynku za-
chodniopomorskim. Dlatego gdy 
dostaję zamówienie na jakąś część 

to co czwartek jeżdżę na giełdę do 
Poznania, na której można zna-
leźć dosłownie wszystko. To wła-
śnie stamtąd przywożę części, któ-
re tutaj są niedostępne, do aut, o 
których niekiedy nawet się nie sły-
szy – wyjaśnia Mirosław Kacz-
markiewicz.  

Klientów nie brakuje
Od samego początku naszej 

wizyty na „szrocie” u pana Miro-

sława, nasz rozmówca wciąż ob-
sługiwał klientów i trudno mu 
było znaleźć chwilę czasu. Jak 
przyznaje właściciel firmy, naj-
więcej zleceń to drobne wymia-
ny. - Największym zainteresowa-
niem cieszą się drobne wymia-
ny, takie jak: wymiana reflekto-
ra, kierunku, tylnej lampy, jakichś 
amortyzatorów, klocki hamulco-
we - takie rzeczy to są najczęst-
sze prace, które tutaj wykonuje-
my. Najbardziej popularne i chy-
ba najbardziej dochodowe z tego 
wszystkiego. Najczęściej klientom 
„padają” przody, na tego typu na-
prawy jest duże zainteresowanie. 
Lampy, zderzaki przednie, ma-
ski, chłodnice itp. Jak przychodzi 

sezon zimowy to wiadomo, chłod-
nice i pompki od spryskiwaczy – 
te elementy często się wymienia. 
Poza tym wycieraczki, dużo sil-
niczków od wycieraczek, ramio-
na, które pękają od mrozu, klam-
ki – bo tak samo pękają, szcze-
gólnie jak drzwi są przymrożone 
– wymienia pan Mirosław. Nasz 
rozmówca przyznaje, że obec-
ny ruch w tym biznesie nie jest 

tak duży jak 10 lat temu. Te do-
bre czasy minęły w momencie, 
w którym otwarto granice. Wła-
ściciel firmy „Auto T-4” z peł-
ną świadomością mówi o tym, 
że tak już bywa i trzeba się przy-
stosować do tego co jest. Czego 
w takim razie można życzyć wła-
ścicielowi „szrotu” przy ul. Na 
Grobli 7? - Można mi życzyć tylko 
zdrowia, bo firma się jakoś trzy-
ma i się utrzyma. Jest jak jest i nie 
ma co narzekać, bo zawsze może 
być gorzej. Nie można być pesymi-
stycznie nastawionym do życia, 
tak więc z firmą chyba wszystko 
będzie dobrze – kończy Mirosław 
Kaczmarkiewicz. 

KR 

Na zdjęciu właściciel firmy Auto T4 - Mirosław Kaczmarkiewicz

Mirosław Kaczmarkiewicz zatrudnia dwóch pracowników

Od 2000 roku firma działa przy ul. Na Grobli

Sercem firmy jest sprzedaż części, jeśli klient nie znajdzie na szrocie tego co potrze-
buje, może liczyć na sprowadzenie danej części
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Toyota Szczecin Mieszka
ul. Mieszka I 25b
71-007 Szczecin
tel. 91 433 74 44
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Szczecin Struga
ul. Struga 17
70-777 Szczecin
tel. 91 464 41 60
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Nowogard
ul. 3 Maja 27b
72-200 Nowogard
tel. 91 392 57 00
www.toyotanowogard.pl

Jesień w Przedszkolu Miejskim Nr 3

W roli głównej dynia
Od kilku tygodni dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Stargardzie poznawały wszyst-
kie uroki i zalety jesieni. Podczas codziennych zajęć przedszkolaki gromadziły owoce i 
warzywa, a także kolorowe liście. Finałem tej zabawy był konkurs na najzabawniejszą 
figurkę z dyni.

Pod czujnym okiem nauczy-
cielek dzieci wykonywały pysz-
ne sałatki owocowe i jarzyno-
we, zbierały kasztany i żołę-
dzie oraz tworzyły przepiękne 
bukiety z wielobarwnych li-
ści. Jednak prawdziwą gwiaz-
dą tego sezonu w Przedszko-
lu Miejskim nr 3 została dynia. 

Była dla nas inspiracją z kilku 
względów, jedni uważają ją za 
owoc, jeszcze inni za warzywo, 
ale przede wszystkim można z 
niej zrobić mnóstwo pięknych 
i użytecznych rzeczy, o czym 
wszyscy się przekonaliśmy – 
przyznaje pani Anna Moraw-
ska, nauczycielka. – Celem na-
szego konkursu była zabawa 
dzieci z rodzicami, ich wspól-
nie spędzony czas w trakcie 
tworzenia magicznych i wspa-
niałych przedmiotów. Na efek-
ty nie trzeba było długo czekać, 
ponieważ z dnia na dzień gale-
ria w naszej przedszkolnej szat-
ni bardzo szybko zapełniała się 
dyniowymi eksponatami. 

Na specjalnej wystawie, 
oprócz tradycyjnych lampio-

nów, można było podziwiać 
dyniowe zwierzątka, stworki, 
bohaterów znanych bajek z zę-
batymi uśmiechami, pięknymi 
kapeluszami i pelerynami. Po 
tygodniu rywalizacji i wspania-
łej zabawy nadszedł czas roz-
strzygnięcia konkursu. W gło-
sowaniu wziął udział cały per-

sonel przedszkola – nauczycie-
le, pracownicy administracji, a 
nawet osoby pracujące w kuch-
ni. Do konkursu stanęło 45 dy-
niowych figurek, a jury miało 
twardy orzech do zgryzienia. 
Ostatecznie po burzliwych na-
radach pierwsze miejsce przy-
znano Ali Wasiewskiej z gru-
py „Kubusie Puchatki”, drugie 
miejsce zdobyła Lena Żywicka 
z „Kotów w Butach”, natomiast 
nagrody za trzecie miejsce po-
wędrowały do: Kariny Jankow-
skiej z grupy „Smerfy” i Miko-
łaja Kolczyńskiego z „Krasnali”. 
Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali okolicznościowe 
dyplomy i nagrody w postaci 
książeczek. 

Organizatorką tej pomysło-

wej zabawy była pani Joanna 
Kosowska, nauczycielka dzieci 
czteroletnich z grupy „Krasna-
le”. – Inwencja twórcza przed-
szkolaków oraz ich rodziców 
przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania – dodaje Anna 
Morawska. – Organizacja ta-
kich konkursów i zabaw to 
świetna okazja do ciekawej za-
bawy zarówno w domu, jak i w 
naszym przedszkolu. Tak pięk-
ny i kolorowy konkurs sprawia, 
że jesienna plucha za oknem 
nie jest nam straszna. Widać 
to szczególnie po minach na-
szych dzieci, które z radością 
przychodzą do naszego przed-
szkola.

Damian Maligłówka

Dyniowe stworki przygotowane na konkurs.

Przedszkolaki poznały uroki jesieni oraz dowiedziały się co można wyczarować z dyni

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe
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ligi okręgowe

Błękitni najlepsi nad Iną
Piłkarze rezerw Błękitnych Stargard odnieśli szóste zwycięstwo z rzędu i umocnili się na pozycji lidera szczecińskiej okręgówki. W derbowym starciu 
z Iną w Ińsku wygrali wymianę ciosów, 5:3. Z sukcesów cieszyli się także zawodnicy Zorzy Dobrzany i w niższej lidze, Biali Sądów.

W miniony weekend odbyła 
się przedostatnia kolejka piłkar-
skiej rundy jesiennej na szcze-
blu V i VI ligi. Przyniosła wie-
le, ciekawych wydarzeń, emocji 
i bramek. Najwięcej padło ich w 
Ińsku, gdzie miejscowa Ina po-
dejmowała lidera tabeli – Błę-
kitnych II Stargard. Mecz ten 
od początku przebiegał w szyb-

kim tempie. Gospodarze pro-
wadzili już od 3. minuty. Sła-
womira Szczecińskiego pokonał 
wówczas Piotr Krawczyk. Od-
powiedź przyjezdnych była bły-
skawiczna. Kwadrans później 
po trafieniach Roberta Gajdy 
podopieczni Jana Szydłowskie-
go objęli prowadzenie. Na prze-
rwę piłkarze obu drużyn scho-

dzili jednak przy wyniku remi-
sowym, ponieważ bramkę na 2:2 
strzelił Marcin Kuryluk. II poło-
wa meczu była popisem lidera 
tabeli. Oleksandr Sestrensky i 
dwukrotnie Bartłomiej Zdunek 
odebrali wszelkie nadzieje piłka-
rzom Iny na korzystny rezultat. 
Skończyło się na 3:5. Dużo bra-
mek padło także w Szczecinie, 
gdzie Arkonia przegrała z Zo-
rzą. Bohaterem meczu był Da-
wid Dziewiński, który ustrzelił 
hat-tricka.

W regionalnej okręgówce tyl-
ko Białym Sądów udało się od-
nieść zwycięstwo. W 14. kolej-
ce rozgrywek 2 grupy szczeciń-
skiej pokonali po bramce samo-
bójczej 1:0 Kłosa Pełczyce. Me-
cze Unii Dolice i Orkana Suchań 
kończyły się wynikami 1:1, na-
tomiast Pomorzanin Krąpiel nie 
dał rady Odrzance Radziszewo.

M.B.     

Wyniki 14. kolejki wojewódzkiej okręgówki:
Czarni - Chemik 2:3,
Iskra - Piast 1:3,
Stal - Rega 1:3,
Ina - Błękitni II 3:5, 
Błękit - Polonia 3:1,
Mierzynianka - Morzycko 1:2,
Wybrzeże - Odra 3:2,
Arkonia - Zorza 2:4.
Wyniki zespołów z powiatu stargardzkiego w regionalnej okrę-

gówce:
Grupa północna:
Pomorzanin Krąpiel – Odrzanka Radziszewo 2:3
Grupa południowa:
Sokół Pyrzyce – Orkan Suchań 1:1,
Unia Dolice – Mieszko Mieszkowice 1:1,
Biali Sądów – Kłos Pełczyce 1:0.

Tabela Wojewódzkiej Ligi Okręgowej:
1.   Błękitni II Stargard  14  33  71-32 
2.   Rega Trzebiatów   13  30  33-20  
3.   Morzycko Moryń  14  30  45-14  
4.   Chemik Police   14  30  33-14  
5.   Stal Szczecin   14  24  26-24 
6.   Iskra Golczewo   14  23  28-18  
7.   Wybrzeże Rewal   14  22  35-29 
8.   Błękit Pniewo   14  22  20-30 
9.   Arkonia Szczecin  14  20  22-17  
10.   Piast Karsko   14  19  26-28 
11.   Zorza Dobrzany   14  17  22-28  
12.   Ina Ińsko   14  14  18-31  
13.   Mierzynianka Mierzyn  14  12  15-29  
14.   Odra Chojna   14  11  21-50  
15.   Czarni Lubanowo  13  8  17-39  
16.   Polonia Płoty   14  4  16-45

Tabela Szczecińskiej Klasy Okręgowej, gr. płn.:
1.   Flota Świnoujście  14  37  73-14  
2.   Masovia Maszewo  14  34  50-22 
3.   Wicher Brojce   14  33  37-18  
4.   Mewa Resko   14  30  29-19  
5.   Sparta Gryfice   14  25  25-25 
6.   Błękitni Trzygłów  14  22  32-26 
7.   Promień Mosty   14  22  31-35  
8.   Pomorzanin Nowogard  14  21  19-21 
9.   Iskierka Szczecin  14  20  33-19  
10.   Odrzanka Radziszewo  14  17  23-28  
11.   Orzeł Łożnica   14  16  27-36 
12.   Sarmata Dobra   14  14  17-33  
13.   Pomorzanin Krąpiel  14  13  22-38  
14.   Ehrle Dobra Szcz.  14  9  21-44  
15.   Tanowia Tanowo  14  8  18-38  
16.   Zootechnik Kołbacz  14  1  15-56

Tabela Szczecińskiej Klasy Okręgowej, gr. płd.:
1.   Ogniwo Babinek  14  26  32-16  
2.   Unia Dolice   14  25  22-13  
3.   Gavia Choszczno  14  25  29-14 
4.   CRS Barlinek   14  23  24-17  
5.   Sokół Pyrzyce   14  23  24-19  
6.   Biali Sądów   14  23  33-17  
7.   Koral Mostkowo  14  22  22-24  
8.   Polonia Giżyn   14  19  34-32 
9.   Zieloni Zielin   14  19  25-26 
10.   Klon Krzęcin   14  17  27-35  
11.   Sęp Brzesko   14  17  26-31  
12.   Mechanik Warnice  14  17  18-27  
13.   Orkan Suchań   14  15  10-20  
14.   Mieszko Mieszkowice  14  13  10-22  
15.   Orzeł Trzcińsko-Zdrój  14  13  25-39  
16.   Kłos Pełczyce   14  10  15-24

Bartłomiej Zdunek był jednym z bohaterów meczu rezerw Błękitnych

lekkoatletyka

Goleniów zdominowany 
przez stargardzian
Spora grupa lekkoatletów WMLKS Pomorze Stargard wystąpiła niedawno w XXVIII 
edycji Goleniowskiej Mili Niepodległości. Plonem ich startów było wiele miejsc na po-
dium, w tym pięć zwycięstw.

Udział w Goleniowskiej Mili, or-
ganizowanej corocznie z okazji 
obchodów Dnia Niepodległości, 
jest dla podopiecznych Zbigniewa 
Krzyśka pierwszym etapem przy-
gotowań do sezonu przełajowego. 
Jednak już w pierwszym starcie za-

wodnicy WMLKS Pomorze zapre-
zentowali wyśmienitą dyspozycję. – 
Jestem bardzo zadowolony ze star-
tów naszych zawodników. Wszyscy 
uplasowali się w czołowej dziesiąt-
ce zawodów, a kilka dystansów zdo-
minowaliśmy zajmując większość 
miejsc na podium. A trzeba do-
dać, że w Goleniowie zabrakło kil-
ku ważnych postaci naszego klubu. 
Nie było m.in. sióstr Wiktorczyk, 
które szlifują formę na obozie kadry 
narodowej w Jakuszycach – mówi 
wyraźnie usatysfakcjonowany Zbi-
gniew Krzysiek. 

Po ciężkich obozach treningo-
wych pierwszy, poważniejszy start 
zaliczyła gwiazda nr 1 WMLKS-
-u, Paulina Kaczyńska. Mimo zmę-
czenia uzyskała znakomity wynik 
w biegu na dystansie 10 km, 33:40 
min i nie dała szans konkurentkom. 
W biegu na tym samym dystansie 
uczestniczył również partner Pau-
liny, Damian Kabat, który ukończył 
bieg w gronie seniorów na 4. miej-
scu, wyprzedzając  o cztery lokaty 
kolegę z drużyny, Andrzeja Kuśmi-
dra. 

Na dystansie tytularnej mili, w 

klasyfikacji kobiet bezkonkurencyj-
na okazała się Eliza Lenartowicz, a 
jej koleżanka, Sylwia Grzesiak fi-
niszowała na 5. miejscu. W grupie 
mężczyzn jako dziewiąty na mecie 
zameldował się Damian Gaworski, 
a tuż za nim znalazł się Dawid Ka-
łuziak. 

Największe sukcesy odnieśli 
młodsi podopieczni trenera Krzyś-
ka. Wśród juniorek z rocznika 
1998/99 najlepsza była Klaudia Ka-
licka, która pokonała swoją klu-
bową koleżankę, Milenę Sadow-
ską. W grupie dziewcząt rok młod-
szych, czwarte miejsce wywalczy-
ła Agnieszka Wierzbicka. W tej sa-
mej kategorii wiekowej, ale wśród 
chłopców triumfował Marcel Ły-
soń. Natomiast w gronie młodzi-
ków (rocznik 2002/03) bezapelacyj-
ny był Bartosz Klatkiewicz. Michał 
Dzideczek zajął 5. miejsce, a Marty-
na Chełstowska, ósme.

Najmłodsi mieli do pokona-
nia dystans 600-metrowy. Tu także 
mieliśmy swoje radości. Na 8. Miej-
scach swoje biegi kończyły Natalia 
Jarzyna i Olga Kordykiewicz.

M.B.     

Eliza Lenartowicz prezentuje nagrody
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Derby dla Spójni

Koszykarski karnawał trwa
Nie ma mocnych w tym sezonie na biało-bordowych koszykarzy Spójni Stargard. Przed-
wczoraj, w dziesiątej grze sezonu odnieśli 10 triumf. We własnej hali pokonali innego 
reprezentanta naszego województwa, Kotwicę Kołobrzeg, 72:66. Zachowali 1. miejsce w 
tabeli I ligi i udali się do Łańcuta na arcyciekawy pojedynek z Sokołem.

Pierwsze siedem punktów 
dla podopiecznych Krzysz-
tofa Koziorowicza w środo-
wym, derbowym spotkaniu 
zdobył Damian Janiak. Wy-
prowadził nasz zespół na 
prowadzenie 7:3 i … zapo-
czątkował fatalny okres star-
gardzian bez zdobyczy punk-
towej. Przyjezdni przez kilka 
minut rzucili 14 oczek i wy-
szli na kilkupunktową prze-
wagę, którą dopiero w koń-
cówce pierwszej odsłony 
zniwelował Marcin Dymała. 
Spójnia niesiona dopingiem 
kibiców szybko wróciła jed-
nak do skutecznej gry. Już na 
początku II kwarty ponow-
nie wróciła na prowadzenie, 
którego do końca nie oddała. 
Błyskawiczne rzuty z dystan-
su oddali Paweł Śpica i Hu-
bert Pabian (dwukrotnie). 
Bardzo dobrze prezentował 
się także Paweł Bodych, któ-
ry w tym spotkaniu z powo-
dzeniem rywalizował z grają-
cym w drużynie przeciwnej, 
bratem Łukaszem. Przewaga 
Spójni wzrosła jednak dopie-
ro w końcowych sekundach 
trzeciej odsłony.

Z dziewięciu punktów 
przewagi w tym momencie, 
nie pozostało nic na dwie 
minuty przed zakończe-
niem gry. Ambitni koszyka-
rze Kotwicy doprowadzili 
do wyrównania, 64:64. Lecz 
ponownie dał o sobie znać 

niesamowity charakter star-
gardzkiej drużyny. Niezwy-
kle istotny rzut trafił, nie-
skuteczny tego dnia, Maciej 
Raczyński, goście popełnili 
kilka wymuszonych błędów, 
a na zakończenie Dymała 
wykorzystał rzuty osobiste. 
Dzięki temu Spójnia odnio-

sła dziesiątą wygraną w sezo-
nie. Nadal jest niepokonana 
i w glorii zwycięzców jedzie 
do Łańcuta na starcie z wice-
liderem tabeli I ligi, Sokołem. 
Szlagierowy mecz 11. kolejki 
rozpocznie się o godz. 17:30.

M.B.     

Spójnia Stargard – Kotwica 50 Kołobrzeg 72:66 (12:19, 24:17, 
20:11, 16:19)

Spójnia: Pabian 17 (2x3), Janiak 16 (2), Dymała 16 (1), Bodych 
10, Pytyś 5, Śpica 5 (1), Raczyński 3 (1), Lewadowski.

Pozostałe wyniki 10. kolejki:
Noteć – Pogoń 68:78,
SKK – Sokół 75:87,
AZS – GKS 76:66,
Astoria – Znicz 56:105,
Polonia – Nysa 64:57,
Basket – GTK 69:64,
Legia – Rosa II 101:62.

Tabela I ligi:
1.  Spójnia Stargard   10 20  797-720 
2.  Sokół Łańcut   10 19  800-697 
3.  GTK Gliwice   10 17  735-667 
4.  Pogoń Prudnik   10 17  793-729 
5.  Legia Warszawa   10 16  766-651 
6.  Polonia Leszno   10 16  739-743 
7.  Noteć Inowrocław  10 15  760-740 
8.  GKS Tychy   10 15  749-731 
9.  Kotwica Kołobrzeg  10 15  683-720 
10.  Basket Poznań   10 15  641-681 
11.  SKK Siedlce   10 14  692-730 
12.  Znicz Pruszków   10 13  734-726 
13.  AZS Kraków   10 13  723-754 
14.  Rosa II Radom   10 12  663-755 
15.  Astoria Bydgoszcz  10 12  739-860 
16.  Nysa Kłodzko   10 11  652-762

Koszykarze Spójni idą w tym sezonie jak burza przez rozgrywki I-ligowe

Klasyfikacja Eksperta Piłkarskiego   
   
Lp. Nazwisko i imię    13 kolejka          Klasyfikacja ogólna
1. Stuch Jan  2  129
2. Głowania Józef  9  127
 Gawroński Lech  15  127
4. Koziołek Jarosław 5  126
5. Mroczko Zbigniew 15  114
6. Dziennik  6  109
7. Ościak Ireneusz  6  105
8. Gulak Leszek  5  100
9. Goliński Jarosław 9  95
10. Wiśniewski Wiesław 11  88
11. Swatko Janusz  6  86
12. Sadowski Ryszard 14  66
13. Daniec Artur  ________ 47
14. Mielcarek Mirosław ________ 10
15. Siemiński Wojciech ________ 8
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Zapasy

Rosną następcy Mądrowskiej
Worek medali przywieźli z Wolina młodzi zapaśnicy Feniksa Pesta Stargard. Podopiecz-
ni Katarzyny Mądrowskiej i Leszka Gocoła stawali na podium 16-krotnie, a w klasyfika-
cji drużynowej zajęli 2. miejsce.

Wolin już po raz kolejny zor-
ganizował zapaśniczy turniej 
o Puchar Burmistrza Miasta. 
Wzięło w nim udział 121 za-
wodników z 10 klubów. Star-
gardzki Feniks Pesta reprezen-
towała 23-osobowa ekipa, któ-
ra zdobyła 16 medali i zajęła 2 
miejsce drużynowo.

- Zawodnicy pokazali ogrom-
ne zaangażowanie oraz serce do 
walki. Wielu z nich toczyło swo-
je walki na najwyższym, spor-
towym poziomie. Wyrażało się 

to nie tylko poprzez wykonanie 
wielu elementów technicznych, 
ale również poprzez mądry styl 
walki – mówi jedna z trenerek 
Feniksa, Katarzyna Mądrow-
ska, która została bardzo gorą-
co przyjęta w Wolinie. – Dzieci 
otrzymały także duże wsparcie 
od rodziców, którzy znakomi-
cie dopingowali swoje pociechy 
– dodała. 

Złote medale w swoich kate-
goriach wiekowych wywalczy-
li: Nikola Piechocka, Jakub Ba-

siak, Jakub Wawrzoła, Jakub 
Przybylski i Hubert Wiśniewski 
Hubert. Na drugim stopniu po-
dium stanęli: Oliwier Danielew-
ski, Łukasz Gocół, Piotr Bluj, Ja-
kub Wiśniewski oraz Mateusz 
Kwarciak. Natomiast na 3. miej-
scu rywalizację ukończyli: Mag-
da Winiarska, Bartosz Kiszka, 
Adam Basiak, Kacper Kulwiń-
ski, Bartosz Bluj i Filip Pawli-
kowski.

M.B.

Elipa Feniksa w komplecie

Dzień Niepodległości na … 
chłodno
11 listopada nad jeziorem Miedwie odbyło się kolejne spotkanie Miedwiańskich Mor-
sów. W zimnej kąpieli wzięło udział kilkunastu ochotników, którzy w ten sposób obcho-
dzili Święto Niepodległości.

Tego dnia miedwiańskim 
morsom towarzyszyło piękne li-
stopadowe słońce. Temperatura 
powietrza przekraczała jednak 
tylko stopień powyżej zera, a 
wody wynosiła 3 stopnie na plu-
sie. To nie odstraszało uczestni-
ków spotkania, którzy z flagami 

i przystrojeni w barwy narodo-
we, po intensywnej rozgrzew-
ce prowadzonej przez Martę i 
z głośnym okrzykiem „ Tak się 
bawią, tak się bawią Miedwia-
nie”, zanurzyli się w zimnych 
wodach jeziora Miedwie. Hu-
mory jak zwykle dopisywały. W 

ten sposób uczcili Dzień Nie-
podległości.

Przypomnijmy, że podobne 
spotkania odbywają się regular-
nie w każdą środę (zbiórka przy 
molo o 17:00) i sobotę (zbiórka 
15:30).

M.B.

Miedwiańskie morsy już w wodzie

Baby Bump, Różne, 15 LAT
czw 18;00

Kino Konesera:

Służąca – napisy, Thriller/
Dramat, 15 LAT 

śr 17;45

Helios Dla Dzieci (seans z 
atrakcjami):

Filmowe Poranki – Kosmolo-
ty, Animacja, b.o.

nd 10;30

Premiera:

Fantastyczne zwierzęta i jak 
je znaleźć – dubbing, Fantasty/
Przygodowy/Familijny, 10 LAT

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

12;00 15;00 18;00, czw 10;00 
12;00 15;00 18;00

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

pt 12;30 15;30 19;00, sb 12;30 
15;30 19;00, nd 12;30 15;30 
19;00, pn 12;30 15;30 19;00, wt 
12;30 15;30 19;00, śr 12;30 15;30 
19;00, czw 12;30

15;30 19;00

Fantastyczne zwierzęta i jak je 
znaleźć – napisy, Fantasty/Przy-
godowy/Familijny, 10 LAT

pt 16;00, sb 16;00, nd 16;00, 
pn 16;00, wt 16;00, śr 16;00, czw 
16;00

3D Fantastyczne zwierzęta i 
jak je znaleźć – napisy, Fantasty/
Przygodowy/Familijny, 10 LAT

pt 13;00 20;30, sb 13;00 20;30, 
nd 13;00 20;30, pn 13;00 20;30, 
wt 13;00 20;30, śr 13;00 20;30, 
czw 13;00 20;30

Światło między oceanami – 
napisy, Dramat, 15 LAT

pt 10;30 17;15 21;00, sb 10;30 
17;15 21;00, nd 10;30 17;15 
21;00, pn 10;30 17;15 21;00, wt 
10;30 17;15 21;00, śr 10;30 17;15 
21;00, czw 10;30

17;15 21;00

Zwierzęta nocy – napisy, 
Thriller/Dramat, 15 LAT

pt 14;15 18;45 21;45, sb 14;15 
18;45 21;45, nd 14;15 18;45 
21;45, pn 14;15 18;45 21;45, wt 
14;15 18;45 21;45, śr 14;15 18;45 
21;45, czw 14;15

18;45 21;45

Plac zabaw, Dramat, 18 LAT
pt 15;15 20;00, sb 15;15 20;00, 

nd 15;15 20;00, pn 15;15 20;00, 
wt 15;15 20;00, śr 15;15 20;00, 
czw 15;15 20;00

Zły Mikołaj 2 - napisy, Kome-
dia, 15 LAT

śr 20;45, czw 17;45

Wilk w owczej skórze – dub-
bing, Komedia/Animacja, b.o.

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

13;15 16;45

Polecane:

Pitbull. Niebezpieczne kobie-
ty, Akcja/Kryminał, 15 LAT

pt 11;00 14;30 17;30 18;30 
20;45 21;30, sb 11;30 14;30 
17;30 18;30 20;45 21;30, nd 
11;30 14;30 17;30 18;30 20;45 
21;30, pn 11;30 14;30 17;30

18;30 20;45 21;30, wt 11;30 
14;30 17;30 18;30 20;45 21;30, 
śr 11;30 14;30 18;30 20;45 21;30, 
czw 11;30 14;30 18;30 20;45 
21;30

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

pt 13;15 18;15, sb 13;15 18;15, 
nd 13;15 18;15, pn 13;15, wt 
13;15 18;15, śr 13;15 18;15, czw 
13;15 18;15

Jestem mordercą, Thriller, 15 
LAT

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

Przełęcz ocalonych – napisy, 
Dramat/Biograficzny/Wojenny, 
15 LAT

pt 22;00, sb 22;00, nd 22;00, 
pn 22;00, wt 10;45 22;00, śr 
22;00, czw 21;15

Dla Dzieci :

Trolle – dubbing, Animacja/
Przygodowy/Familijny, b.o.

pt 11;00 15;45, sb 11;00 15;45, 
nd 15;45, pn 11;00 15;45, wt 
15;45, śr 11;00 15;45, czw 11;00 
15;45

Zakwakani – dubbing, Kome-
dia/Animacja, b.o.

pt 10;15 12;15, sb 10;15 12;15, 
nd 10;15 12;15, pn 10;15 12;15, 
wt 10;15 12;15, śr 10;15 12;15, 
czw 10;15 12;15
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mgr mgr farmacji

Danuta i Jerzy 
Waliszewscy
GODZINY PRACY:

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

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

  91 834 41 23

PRZEPIS

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

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

1

INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna     91 578 54 66

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

Dyżur nocny    91 573 89 99

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

 91 577 55 85

przy kościele św. Jana   91 578 30 50

 91 573 21 12
  

 91 573 75 75

 91 578 06 36

 91 578 30 22

  91 576 07 53
 91 576 03 14

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

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

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

Poczta
ul. Wieniawskiego  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

Tatar z łososia

Tatar z łososia
Składniki:
200 g świeżego łososia
kapary
sok z 1/2 cytryny
sól, pieprz
1 cebula
koperek 
Przygotowanie:
Łososia myjemy pod bieżącą 

wodą i obsuszamy papierowym 
ręcznikiem. Z łososia musimy 
zdjąć skórę i dokładnie pozbyć 
się wszystkich ości. Gotowy filet 

siekamy w drobną kostkę.
Pokrojoną rybę wrzucamy do 

miski. Doprawiamy solą i pie-
przem oraz skrapiamy cytryną. 
Wszystko dokładnie mieszamy 
ze sobą.

Następnie kroimy kapary, ce-
bulę oraz koperek. Łososia mie-
szamy z kaparami i cebulą. Na 
talerzu dekoracyjnie formuje-
my tatar i posypujemy delikat-
nie koperkiem. Tatar z łososia 
możemy podawać z chrupiącym 
tostem.

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!

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Trawniki 
z rolki,
ogrody

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

Sprzedam 
Volkswagena 

LT 28 lub 
zamienię 

na Pickupa
Telefon 

508-163-512

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

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

Opiekunka Osób 
starszych w Niemczech.
 Pracuj legalnie i bezpiecznie. 

Premie świąteczne! 
ATERIMA MED.

 Telefon 91 506 55 55
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18.11.2016 r.  - 
„Apteka z Sercem Prima” 

ul. Piłsudskiego 23/5
 (NETTO)

91-563-64-12

19.11.2016 r.  - 
„Apteka Numer Jeden” 

ul. Piłsudskiego 16
91-391-79-17

20.11.2016 r.  - 
„Grodzka” ul. Grodzka 6

91-836-82-32

21.11.2016 r.  - 
„Apteka Dyżurna”

 przy „Placu Słonecznym”
91-391-03-04

22.11.2016 r.  - 
„Natura” 

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

23.11.2016 r.  - 
„Śródmiejska” 

ul. Wyszyńskiego 21 a
91-834-62-66

24.11.2016 r.  - 
„Natura” 

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

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

i kończy  o goDz. 8:00 nAstępnego DniA

POSIADAMY 8 ODDZIAŁÓW,
NAJWIĘCEJ OFERT I NAJLEPSZE CENY.

TYLKO SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI.
WWW.MIKULSKI-NIERUCHOMOSCI.PL

TEL. 91 577 07 57
CH STARÓWKA  

Drewno kominkowe, 
drewno opałowe, 
Tel. 508 163 512

NIERUCHOMOŚCI – 
SPRZEDAM

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

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

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

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

Działkę w Stargardzie o 
pow. 1,65 ha z wydanymi wa-
runkami zabudowy. Tel. (91) 
578-03-14 lub tel. 601-638-
387 

NIERUCHOMOŚCI 
– WYNAJMĘ

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

Mieszkanie 2 pokojowe, 
częściowo umeblowane, po 
remoncie, I piętro, Starówka 
Tel. 723 977 754, 518 171 472 

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

Kawalerkę w Centrum. Tel. 
668-823-599 

NIERUCHOMOŚCI 
WYNAJMĘ/SPRZEDAM

Kawalerkę. Tel. 506-507-
901 

NIERUCHOMOŚCI – 
SPRZEDAM/WYNAJMĘ/
ZAMIENIĘ

Stare Miasto. Mieszkanie 2 
pok, pow. 49 m2 po remon-
cie. Sprzedam, wynajmę lub 
zamienię na mieszkanie 1 po-
kojowe na parterze. Tel. 797-
760-170

DAM PRACĘ
Opiekunki do Niemiec od 

zaraz. 533 848 005
Zatrudnię kierowcę 

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

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

Firma zatrudni pracownika  
do biura ze znajomością j. an-
gielskiego lub j. niemieckiego 
tel. 91 39 10 704 

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

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

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

Potrzebna pomoc domowa. 
Tel. 518-036-104 

USŁUGI
Usługi remontowo - bu-

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

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

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

Malowanie, drobne remon-
ty. Szybko, tanio, czysto. Tel. 
734-045-945 

SPRZEDAM
Karp kroczek do zarybienia 

oczek. 91 39 18 297 
INNE 

Korepetycje z matematyki 
i fizyki. Do matury i bieżące. 
Tel. 698-788-709 

  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

HAlP Stargard

Beniaminek nie traci rezonu
Po trzech kolejkach Superligi HALP Stargard na czele tabeli, z kompletem punktów, 
znajduje się rewelacyjny beniaminek – Kubera Tynki-Posadzki. Po piętach depczą mu 
jednak dominatorzy ostatnich lat, czyli Klinkier Grzelak.

Piłkarze występujący w rozgryw-
kach Halowej Amatorskiej Ligi Pił-
karskiej powrócili na parkiet po 
dwóch tygodniach przerwy. Głodni 
gry zaprezentowali wysokie umiejęt-
ności oraz spartańską wolę walki. 

Już w sobotniej serii I-ligowców 
padło 28 bramek. Pierwszej porażki 
w sezonie doznali gracze Keramzytu. 
Prowadzili z BudPakiem 3:1, ale tra-
fienia Tomasza Grzegorczyka odmie-
niły losy pojedynku, które zakończy-
ło się wygraną wicemistrzów ubiegłej 
edycji ligi oldbojów. Z wysokich zwy-
cięstw cieszyli się piłkarze Hiaba (hat-
-trick Krystiana Wójcika) oraz Mun-
durowych. Ci drudzy dzięki wygranej 
4:1 nad Samymi Swoimi zostali lide-
rami tabeli. Ponadto pierwsze punk-
ty wywalczyli debiutanci z Pyrzyc, na-
tomiast Zamet popisał się rzadkim 
sportowym gestem fair-play rezygnu-
jąc z  gry w przewadze nad zdekom-
pletowanym Bossem z Suchania.  

Niedziela przyniosła kolejne emo-
cje, ale tym razem na szczeblu Super-
ligi. Najpierw „Elemelki” nie wyko-
rzystały dwubramkowej przewagi nad 
Granitem, a następnie „tynkarze” Ku-
bery wygrali swój trzeci mecz w sezo-
nie. Pewne zwycięstwa nad beniamin-
kami odnieśli piłkarze Avivy (trzy tra-
fienia Krystiana Cieplaka) i Melioran-

tów Krąpiel. Kłopoty mieli natomiast 
broniący tytułu, gracze Klinkieru 

Grzelak. Na kilka minut przed koń-
cem remisowali z ambitnymi „kom-
puterowcami”. Wówczas do gry włą-
czył się Maciej Grzelak. Strzelił dwie 
bramki i wysforował swoją drużynę 
na prowadzenie.

Szlagierem 4. kolejki rozgrywek Su-
perligi będzie niedzielny mecz Kube-
ry z Grzelakiem, czyli lidera z wice-
liderem. Te drużyny wyjdą na halę 
OSiR o godz. 20:10. Pierwszy mecz 
tego dnia rozpocznie się jednak już o 
godz. 15:30.

M.B.  

Wyniki 3. kolejki Superligi:
Przedszkole - Granit 2:2,
Auto-Handel - Kubera 2:4,
Magma - Aviva 2:8,
Klinkier - eRkomp 5:2,
Papirus II - Melioranci 1:4,
Wyniki 3. kolejki I ligi:
BudPak - Keramzyt 6:4,
Hiab - MC 6:2,
Boss - Zamet 1:2,
Sami Swoi - Mundurowi 1:4,
Kalmar - FC Porto 1:1,

Tabela Superligi:
1.  Kubera Tynki-Posadzki  3  9 18-6 
2.. Klinkier Grzelak  3  9  16-5 
3.  Aviva Zjednoczeni  3  7  15-6 
4.  eRkomp   3  6  6-6 
5.  Przedszkole Elemelek   3  4 8-5 
6.  Nauka Jazdy Rondo  2  3  4-4 
7.  Melioranci Krąpiel  2  3  6-6 
8.  Granit Owczarek  2  1  4-5  
9.  Papirus II   3  1  5-14 
10.  Auto-Handel   3  0  6-13 
11.  Magma Hurt. Elektr.  3  0  5-22  

Tabela I ligi:
1.  Mundurowi   3  6  17-8 
2.  Metabo    2  6  10-2 
3.  Keramzyt System  3  6  20-15 
4.  Hiab    3  6  15-11  
5.  Zamet    3  6  9-6  
6.  BudPak/Sinus.Net  3  6  8-10 
7.  Kalmar    3  4  9-9  
8.  Finkowiat Boss Suchań  3  3 8-9  
9.  MC    2  3  8-11 
10.  FC Porto Pyrzyce  2  1  1-9  
11.  Tow. Przyjaciół Żubra  2  0  5-9  
12.  Sami Swoi   3  0  9-20

Sami Swoi narobili 
niezłego Kipiszu
Dużą niespodziankę sprawili we wtorek kręglarze Samych Swoich. 
W 7. kolejce rozgrywek rodzina Kipiszów pokonała 8:0 broniącą 
tytułu mistrza bowlingowej ligi czwórek Piekarnię/Drukarnię. 
Tym samym w czołówce tabeli zrobiło się jeszcze ciaśniej.

W stargardzkiej Kręgielni Rondo trwa 
kolejna edycja Ligi Bowlingowej Czwó-
rek. Na dwóch szczeblach rozegranych 
zostało po siedem serii meczowych. Jed-
nak ani w elicie, ani na zapleczu I ligi, nie 
można wskazać murowanego faworyta. 
Stawka jest bowiem niezwykle wyrów-
nana.

Pewną przewagę w I lidze wypracowa-
li sobie wprawdzie gracze Kręgielni Ron-
do. Dowodzeni przez Kazika Słowińskie-
go wygrywają kolejne spotkania, ale nie 
mają takiej przewagi nad rywalami, jak to 
bywało przed kilku laty. W miniony wto-
rek pokonali po ciężkim boju szczeciński 
Stick-Art i powiększyli przewagę w tabe-
li do ośmiu oczek. Stało się tak głównie 
za sprawą klęski jakiej doznali mistrzo-
wie ubiegłego sezonu piekarze/drukarze. 
Ich pogromcami okazali się Sami Swoi, 

gdzie główne role odgrywają Zbigniew, 
Piotr i Michał Kipisz. Wysoką dyspozy-
cję utrzymują ciepłownicy, którzy tym 
razem urwali cztery oczka faworyzowa-
nemu Eonowi. Natomiast na 4. miejsce 
wskoczyły Bąki z Przedszkola Elemelek. 
Do ich wygranej w ostatniej kolejce nad 
beniaminkiem z Cargoteku, w dużej mie-
rze, przyczynił się Grzegorz Kałuziak. 
Dalsze lokaty zajmują ekipy Stick-Artu, 
Eonu i Olczak Alarmów.

Jeszcze większy ścisk panuje w czołów-
ce II ligi. Po 7. kolejkach najlepszym bi-
lansem dysponują gracze Monolitu, któ-
rzy walczą o powrót do elity oraz Team 
Strike. Wyniki poszczególnych spotkań 
wskazują jednak, że o miejsca gwaran-
tujące awans może walczyć jeszcze kilka, 
innych drużyn.

M.B.  

Wyniki 7. kolejki I ligi:
Przedszkole – Cargotec 8:0 2066-1846,
Eon – PEC 4:4 1966-1961,
Jakub Meble – DJ`s Team 8:0 2013-1699,
Skrzypczak – Olczak 6:2 2117-2059,
Stick-Art – Kręgielnia 2:6 1951-2075,
Piek/Druk. – Sami Swoi 0:8 1894-2013.

Tabela I ligi:
1. Kręgielnia Rondo  7 48 14379
2. Piekarnia/Drukarnia 7 40 14194
3. PEC   7 36 13755
4. Przedszkole Elemelek 7 32 13981
5. Stick-Ar t  7 30 14066
6. Eon   7 30 13858
7. Olczak Alarmy  7 30 13520
8. Sami Swoi  7 27 13282
9. Piekarnia Skrzypczak 7 24 13640
10. Jakub Meble  7 18 13477
11. Cargotec   7 13 12476
12. DJ`s Team  7 8 12161

Tabela II ligi:
1. Monolit   7 46 12681
2. Team Strike  7 46 12269
3. Klippan Safety Polska 7 41 12663
4. Irmas   7 41 10546
5. Artik Malowanie  7 34 12000
6. Głos   7 33 12351
7. La Fiesta   7 33 12133
8. Strażaki   7 28 11306
9. The Kumpels  7 22 11567
10. Skarbonki  7 10 10883
11. Lucky Strike  7 2 10457
12. Bez Formy  7 0 8755

Wyniki 7. kolejki II ligi:
Klippan – Skarbonki 8:0 1821-1513,
Monolit – La Fiesta 6:2 1882-1859,
The Kumpels – Team Strike 2:6 1619-1712,
Bez Formy – Strażaki 0:8 1318-1551,
Irmas – Lucky Strike 8:0 1722-1466,
Głos – Artik 2:6 1788-1831.

SKLEP FIRMOWY 
NIETOPERZ s.c. 

- firany, tkaniny, serwety,
 obrusy, pasmanteria, 

rajstopy, rolety
PRZENIESIONY:

 ul.Słoneczna 12a (za Netto-pasaż)

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe


