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WYDAWCA POLSKI

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

Regulamin dostępny w salonie

Kompletna para
okularów

już od 99 zł

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

SPRAWDŹ

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

s. 5

 

Ambasador Tajwanu z 
wizytą w szpitalu s. 12s. 4

s. 7

ARMA Nieruchomości 
 J Borek- Sperber

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

Dolice- Warsin

Most który łączy 

Kobylanka 

Cd zmiany 
klasyfikacji 
nieruchomości

Zginął na miejscu

s. 3
ReKlAMA

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

ReKlAMA

BOSCH DIESEL  
CENTRUM BOJARSKI 

CODZIENNIE PROMOCJE NA FACEBOOK 
– WYBIERZ PROMOCJE DLA SIEBIE

www.facebook.com/ServiceBojarski/ lub 
na www.autobojarski.com.pl/aktualności

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

Stargardzianie czekają  
na rządowy program 

,,Mieszkanie 
500+" jeszcze 
nie dla nas...

Poszukuje pracownika 
gospodarstwa 

do hodowli bydła 
opasowego

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie
- stabilną pracę

Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny: 

609 341 111

Gospodarstwo 
w Karkowie 

Takie 
widoki 
już tylko 
kilka dni

s. 4s. 4
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O co mieszkańcy zapytaliby posła Michała Jacha?
Jerzy Krzysztof Kwieciński
Zapytałbym posła o to, co zmieni się w stargardzkiej komunikacji. Z 

tego, co już wiem, ma powstać nowe rondo. Chciałbym wiedzieć, czy 
jest już nazwa tego ronda. A może tak zapytać mieszkańców Stargardu 
o nazwę? Można byłoby temu nowemu rondu nadać nazwę, np. Pio-
nierów Stargardu, Niepodległości czy może jednego z obecnych bo-

haterów - Żołnierzy Wyklętych. 
Widać, że idzie się obecnie w kie-
runku polityki historycznej. Cóż 
jest warty naród bez historii? Wi-
działem kilka wystąpień posła M. 
Jacha w TVP i były dość życiowe 
i konkretne. Myślę, że zmiana, 
która teraz nastąpiła będzie do-
bra, ale ostateczną ocenę wyda-
my po upływie kadencji. 

Ryszard Hodyl
Nie zapytałbym posła o nic, 

bo go nie znam. Pewnie jest wie-
le spraw, o które można zapy-
tać posła. Jak mi wiadomo, mają 
usunąć radziecką gwiazdę. I do-
brze, bo faktycznie jest ona nie-
potrzebna. Komuny już nie ma. 
I czerwonej gwiazdy też nie bę-
dzie. Niemniej uważam, że po-
winno się tutaj ustawić jakiś inny 
obelisk. Np. pomnik kogoś zasłu-
żonego. 

Antoni Skoczylas
Zapytałbym o to, czy ludzie 

niepełnosprawni w tym kraju, 
a szczególnie w tym mieście są 
gorszym gatunkiem ludzi? Je-
stem niepełnosprawny na pierw-
szej grupie w stopniu znacznym. 
Nie ma zjazdów, ani podjazdów 
na przejściach dla pieszych. Już 
mi 4 opony z dętkami popękały 
od pojazdu inwalidzkiego! Kto 

mi za to odda pieniądze?! Mam bardzo uszkodzone biodra i kręgo-
słup. Kto to wymyślił, że w gospodarstwie jednoosobowym, w jakim 
jestem, płacę za mieszkanie 360 zł czynszu!? Od 500 do 700 zł mie-
sięcznie muszę wydać na leki! Jestem po dwóch wylewach. Jednego 
doznałem w domu a drugiego w szpitalu. Pani neurolog stwierdziła, 
że przeżyłem dzięki temu, że jestem wysportowany, ponieważ byłem 
w przeszłości biegaczem. 

Marlena Berent
Zapytałabym posła, kiedy zo-

stanie odnowiony amfiteatr i kie-
dy zostanie rozbudowany basen 
na OSiRze, chociaż to raczej py-
tanie do prezydenta miasta. 

Gabriela Kucharczyk
Miałabym kilka pytań, np. co 

będzie z gimnazjami? Interesuje 
mnie, co przyniesie reforma edu-
kacji. Ponadto, zadałabym pytanie 
o obietnice rządu np. w związku z 
500 plus, tzn. czy ta forma finanso-
wego wsparcia dalej będzie po no-
wym roku, czy skończy się na tym 
roku. Nurtuje mnie też los naszej 
służby zdrowia. 

(ps)

Puls Miasta
121

Niemal codziennie w godzi-
nach porannych, tuż po od-
jeździe autobusu MZK z przy-
stanku przy ul. Wyszyńskiego, 
można ujrzeć widok uwiecz-
niony na zdjęciu. Pełno śmie-
ci, łupinek słonecznika itd., to 
pozostałości po czekającej na 
autobus młodzieży szkolnej, 
która kłębi się przed godzi-
ną 8:00 przy Netto. Jest to tym 
bardziej przykre, że kilka me-
trów dalej stoi przecież śmiet-
nik… 

122
Od początku tygodnia trwa-

ją prace związane z instalacja-
mi ozdób świątecznych. Wy-
konawcy przy użyciu podno-
śników rozwieszają kolorowe 
lampki m.in. na ulicznych lam-
pach. Już niebawem świątecz-
ne iluminacje rozbłysną noca-
mi na ulicach Stargardu, wpro-
wadzając miasto w należyty 
świąteczny nastrój.

KR 

Nasza Sonda 

Straż Miejska pomoże 
uruchomić zamarznięty 
silnik
Idzie zima, mróz doskwiera kierowcom. Rano zawiódł nas samochód i nie można go 
odpalić… W tym przypadku możemy liczyć na pomoc stargardzkiej Straży Miejskiej. 
Warto zapisać sobie numer 986.

 Straż Miejska już od trzech lat 
pomaga przy odpalaniu samo-
chodów, w których posłuszeń-
stwa odmówił akumulator. W 
tym roku strażnicy zaopatrzyli 
się w specjalne urządzenie roz-
ruchowe. Przyjeżdżają z nim do 
unieruchomionego samochodu 
i szybko ładują akumulator.

– Spodziewamy się, że wraz 
z ukazaniem się tej informacji, 
będziemy mieli tej zimy pełne 
ręce roboty. Mamy nadzieję po-
móc uruchomić samochód jak 
największej liczbie kierowców – 

mówi komendant Wiesław Du-
bij. Awarie akumulatorów z po-
wodu niskich temperatur moż-

na zgłaszać Straży Miejskiej pod 
numerem 986. 

red

Nowe urządzenie rozruchowe zakupione przez Straż Miejską.jpg

Komunikat
Podczas zbiórki ulicznej PCK, która odbyła się we 

środę 23.11. 2016 udało się zebrać 1084,57 zł 1 euro 
i 3 centy.  Zebrane środki zostaną przeznaczone na 
przygotowanie paczek w ramach Akcji Czerwono-
krzyska Gwiazdka
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Stargardzianie czekają na rządowy program 

,,Mieszkanie 500 +" jeszcze nie dla nas…
Na początku czerwca premier Beata Szydło zaprezentowała program „Mieszkanie Plus”, który w założeniu rządu ma być realnym wsparciem dla 
polskich rodzin. W połowie października wystartował „pilotaż” programu w 17 miastach. Niestety na liście miast nie ma Stargardu, są to głównie 
miasta znajdujące się na Śląsku. Kiedy zatem mieszkańcy Stargardu mogą liczyć na swój „udział” w tym rządowym programie? Póki co, nie wiedzą 
tego nawet pracownicy magistratu…

Podczas czerwcowego wystą-
pienia pani premier opowia-
dając o programie „Mieszka-
nie Plus” wspominała, że jest 
on dedykowany klasie śred-
niej, tak aby Polacy mogli bu-
dować swoje oszczędności, ale 
żeby nie odbywało się to kosz-
tem standardu ich życia. Jak za-

powiedziała Beata Szydło w ko-
lejce po rządowe mieszkania 
będą preferowane rodziny wie-
lodzietne. W zależności od tego 
jaka będzie liczba dzieci, to taka 
będzie przyznawana punktacja. 
Ponadto będą brane pod uwa-
gę dochody. Program „Miesz-
kanie Plus” ma się opierać na 

trzech głównych filarach: na 
mieszkaniach budowanych na 
gruntach Skarbu Państwa, któ-
re wejdą w posiadanie do Na-
rodowego Funduszy Mieszka-
niowego, na wsparciu budow-
nictwa społecznego, a także na 
wsparciu oszczędzania na cele 
mieszkaniowe (Indywidualne 
Konta Mieszkaniowe). Głów-
nym filarem ma być Narodowy 
Fundusz Mieszkaniowy, do któ-
rego mają trafić grunty Skarbu 
Państwa, w tym grunty gmin-
ne. Będzie także możliwość bu-
dowy mieszkań na gruntach 
prywatnych. Tyle w skrócie o 
samym programie, jak to jest 
jednak w praktyce? W założe-
niu „Mieszkanie Plus” ma do 
końca 2018 roku zastąpić pro-
gram „Mieszkanie dla mło-
dych”. W październiku ruszył 
pilotażowy program, a wstęp-
nie wytypowane do realizacji 

działań inwestycyjnych zostały 
nieruchomości w Białej Podla-
skiej, Chorzowie, Dębicy, Gli-
wicach, Katowicach, Kobyłce, 
Nowej Dębie, Pelplinie, Pozna-
niu, Radomiu, Skawinie, Stalo-
wej Woli, Starogardzie Gdań-
skim, Trzebini, Tychach, Wał-
brzychu oraz Wrześni. Póki co 
w stargardzkim magistracie 
nikt nie wie, kiedy Stargard bę-
dzie mógł przystąpić do rządo-
wego programu. - Stargard nie 
znalazł się póki co w gronie 17 
miast, z którymi podpisano już 
listy intencyjne dotyczące pro-
gramu Mieszkanie+. Oczywi-
ście jesteśmy zainteresowani 
inicjatywą, jednak w tej chwi-
li nie znamy jej szczegółów w 
odniesieniu do naszego mia-
sta. Wystąpiliśmy do prezesa 
BGK Nieruchomości z prośbą 
o uwzględnienie Stargardu w 
programie. Wskazaliśmy w niej 

uzbrojone grunty pod budow-
nictwo mieszkaniowe o łącznej 
powierzchni ponad 3 hektarów. 
Tereny znajdują się na istnieją-
cych osiedlach poza centrum 
miasta – na osiedlu Pyrzyckim 
i osiedlu Kluczewo. Chcieliby-
śmy żeby w ramach programu 
Mieszkanie+ zostało wybudo-
wanych 100 mieszkań.

Więcej będziemy mogli po-
wiedzieć, kiedy poznamy szcze-
góły dotyczące naszego miasta 
– poinformował Piotr Styczew-
ski, podinspektor ds. informa-
cji z Biura Prezydenta Miasta. 
Wygląda na to, że stargardzia-
nie jeszcze trochę poczekają na 
„tanie” mieszkania. O tym jak 
rozwija się ten temat dla nasze-
go miasta informować będzie-
my na bieżąco, gdy tylko coś się 
w tej kwestii zmieni. 

KR

Miasto chciałoby wybudować 100 mieszkań w ramach rządowego programu 500+

Kolonia Grabowo, Stargard 

Poniósł śmierć na miejscu
W minioną środę (23 listopada) około godz. 13.00 tuż za Stargardem, w miejscowości 
Kolonia Grabowo doszło do tragicznego w skutkach zderzenia osobówki z wojskowym 
samochodem ciężarowym. Śmierć na miejscu poniósł 43-letni kierowca renault laguna.

Drogą wojewódzką nr 106 
od Stargardu w stronę Ma-
szewa poruszał się pojazd 
marki renault laguna, który 
według wstępnych ustaleń w 
miejscowości Kolonia Gra-
bowo rozpoczął wyprzedza-
nie jadącego przed nim opla 
meriva. Najprawdopodob-
niej usiłując uniknąć zderze-
nia kierowca nie zdążył za-
kończyć manewru i zahaczył 
o opla. Nie panując już nad 
pojazdem wjechał na prze-
ciwległy pas ruchu wprost 
pod jadącą w stronę Star-

gardu wojskową ciężarówkę 
marki Iveco. 

Wskutek zdarzenia 73-let-
ni  kierowca opla i jego pasa-
żerka oraz 28-letni kierowca 
tira nie doznali obrażeń cia-
ła. Przeprowadzone badania 
na zawartość alkoholu wyka-
zały, że kierowcy byli trzeź-
wi. Niestety 43-letni kierow-
ca laguny poniósł śmierć na 
miejscu. 

podkom. Łukasz Famulski

W wyniku zderzenia auto zostało doszczętnie zniszczone, a kierowca nie miał naj-
mniejszych szans na przeżycie

Wypadek wydarzył się na prostym odcinku przy mglistej pogodzie 
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Pochówki 24.11.2016
EMILIA OLSZAŃSKA, lat 66, zmarła 21.11 
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 25.11.2016
DANIEL WÓJCIK, lat 80, zmarł 21.11
Wystawienie zwłok o godz. 10.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu
CZESŁAW KUBIAK, lat 67, zmarł 21.11 
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.15 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 26.11.2016
BARBARA STANISZ, lat 77, zmarła 22.11 
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
PRZEMYSŁAW LESIŃSKI, lat 39, zmarł 17.11
Wystawienie zwłok o godz. 14.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu

Odeszli do wieczności...

Rosyjski Order Zwycięstwa zniknie z krajobrazu 
miasta

Rozpoczynają demontaż 
Kolumny Zwycięstwa
Najprawdopodobniej do końca listopada rosyjski pomnik znajdujący się w centrum 
miasta straci swoją gwiazdę otoczoną laurem – która przedstawia najwyższe bojowe 
odznaczenie Związku Radzieckiego.  Usunięcie tego elementu ma być początkiem za-
powiadanego demontażu Kolumny Zwycięstwa. 

O planowanym demontażu 
radzieckiego pomnika pisali-
śmy już w obszernym artykule 
z 25 października. Przypomnij-
my, że prezydent Miasta Star-
gard wystąpił z pismem o roz-
biórkę pomnika i ewentualnej 
dyslokacji do Rady Ochrony Pa-
mięci Walki i Męczeństwa. Rada 
ta nie wniosła sprzeciwu wobec 
rozbiórki, dając tym samym zie-
lone światło do odpowiednich 
działań w tym kierunku. Jak się 
okazuje, do końca listopada ze 
szczytu betonowej 23-metro-
wej statuy zniknąć ma znajdują-
ca się tam gwiazda, będąca naj-
wyższym bojowym odznacze-
niem Związku Radzieckiego, 
czyli Order Zwycięstwa otoczo-
ny laurem. Na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej, radni rozpatrzą 
przygotowaną uchwałę dotyczą-
cą demontażu pomnika. Miałby 
on nastąpić w przyszłym roku i 
wygląda na to, że taki właśnie los 
czeka posowiecki pomnik.

KR 

Takie widoki jeszcze kilka dni

Stargard, Dolice, Pyrzyce

Most, który łączy 
powiaty
We środę (23 listopada) odbyło się uroczyste otwarcie 
przebudowanego mostu na rzece Płonia w pobliżu War-
szyna. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele jed-
nostek samorządowych, współfinansujących inwestycję: 
Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Starosta Py-
rzycki Stanisław Stępień oraz Wójt Gminy Dolice Grze-
gorz Brochocki. 

Obecni byli również przed-
stawiciele wykonawców – 
przedsiębiorstwa budowla-
no-transportowego „Arbet” 
ze Stargardu.

Inwestorem budowy no-
wego mostu był Powiat Py-
rzycki, przy wsparciu sąsied-
nich samorządów: Powia-
tu Stargardzkiego oraz Gmi-
ny Dolice. Inwestycja została 
sfinansowana na poziomie: 
50% - Powiat Pyrzycki i po 25 
% wkładu własnego - Powiat 
Stargardzki i Gmina Dolice. 
Całkowity koszt inwesty-
cji wyniósł 839 187,41 zł. Na 
przebudowę mostu pozyska-

no dofinansowanie z budże-
tu państwa w ramach rezer-
wy subwencji ogólnej w wy-
sokości 416 767,00 zł.

Konieczność rozbiórki do-
tychczas istniejącego mostu 
wynikała z jego złego stanu 
technicznego - wyłączony był 
jeden pas ruchu oraz ograni-
czona była nośność mostu do 
10 ton. Brak realizacji tej in-
westycji doprowadziłby do 
całkowitego zamknięcia mo-
stu, a tym samym ograniczo-
ny zostałby dojazd do War-
szyna ze strony powiatu py-
rzyckiego

red

Uroczyste przecięcię wstęgi

Razem zmieniamy świat na lepsze! 

Dorzuć się do „Szlachetnej 
Paczki”
Już po raz kolejny Policjanci stargardzkiej komendy wraz z pracownikami cywilnymi 
oraz członkami Policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi SHDK RP w Stargar-
dzie, przygotują „Szlachetną Paczkę” dla podopiecznych stowarzyszenia „Wiosna”.

„Szlachetna Paczka” to ogól-
nopolska akcja świątecznej po-
mocy osobom najuboższym na 
podstawie wcześniejszego roz-
poznania ich potrzeb przez wy-
znaczonych do tego wolonta-
riuszy. To nie tylko konkretna 
pomoc materialna, to przede 
wszystkim impuls do działania. 
To projekt, który co roku łączy 
tysiące osób: wolontariuszy, ro-
dziny w potrzebie, darczyńców i 
dobroczyńców.

W tym roku pomagamy Pani 
Barbarze (66 l.), która jest osobą 
niepełnosprawną, samotnie wy-
chowuje niepełnosprawnego w 
stopniu głębokim syna Wojcie-
cha (24 l.).

Pomaganie daje wszystkim 
ogromną przyjemność dlatego 
zachęcamy do przyłączenia się 
do Naszej „Szlachetnej Paczki”. 
Wielka zbiórka w Komendzie 

Powiatowej Policji w Stargardzie 
prowadzona będzie do 10 grud-
nia, a o finale akcji poinformuje-
my niebawem!

podkom. Łukasz Famulski
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INFORMACJA 
WÓJTA GMINY
 MARIANOWO

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje się do pu-
blicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Marianowo przy ul. Mieszka I 1 został wywieszony 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzier-
żawienia, obejmujący działkę nr ewid. 344/6 położo-
ną w obrębie miejscowości Marianowo.

OGŁOSZENIE 
O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie  
Michał Jaroszewicz

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

20 grudnia 2016 r. o godz. 10:20

w   budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska 
Polskiego 19 w sali nr 25 odbędzie się druga licytacja nierucho-
mości tj. lokalu mieszkalnego lokalu mieszkalnego nr 27 poło-
żonego w Stargardzie przy ul. Struga 9 o pow. użyt. 61,50 m2, 
dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wie-
czystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW SZ1T/00116379/6.

Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju; 
usytuowany na 8 piętrze.

Lokal stanowi własność Mirosławy Gągoli w udziale 4/8 i Szy-
mona Gągoli w udziale 4/8.

Suma oszacowania wynosi 163.100,00 zł zaś cena wywołania 
jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 108.733,33 zł. Licy-
tant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wy-
sokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  16.310,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona, najpoźniej w dniu poprze-
dzającym przetarg, w gotówce albo książeczce oszczędnościo-
wej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wy-
płaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowie-
nia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na ra-
chunek komornika:

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

Sygnatura sprawy Km 123/15
Informacja pod nr tel. : 500-827-290, 500-827-503

Niecodzienna wizyta

Ambasador Tajwanu 
odwiedza Stargard
W wtorek 22 listopada powiat stargardzki odwiedzili przedstawiciele Biura Gospodar-
czego i Kulturalnego Tajpej: ambasador Taiwanu w Polsce, Henry Ming-Jeng Chen wraz 
z małżonką oraz jego współpracownik Yenshin Chu. Delegacja tajwańska spotkała się z 
przedstawicielami samorządów powiatu i miasta.

W trakcie wizyty Ming-
Jeng Chen zapoznał się m.in. z 
prezentacją na temat gospodar-
czego potencjału Stargardu. W 
tym celu w spotkaniu w Urzędzie 
Miejskim wzięli udział: Poseł na 
Sejm RP Michał Jach, Starosta 
Stargardzki Ireneusz Rogowski, 
Prezydent Stargardu Sławomir Pa-
jor oraz przedstawiciele WAIMEA 
Holding.

Po prezentacji, delegacja 
tajwańska w towarzystwie gos-
podarzy, została oprowadzona 
po mieście. W Bastei, za sprawą 
wykładu Dyrektora Muzeum Ar-
cheologiczno-Histor ycznego 
dra hab. Marcina Majewskiego, 
poznała historię naszego mia-
sta. Następnie, w asyście hon-
orowej wojska, Ming-Jeng Chen 
złożył kwiaty pod pomnikiem 
Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. 
Został także oprowadzony po Ko-
legiacie NMP Królowej Świata, 
gdzie poznał proboszcza Janusza 
Posadzego, a później odwiedził 
stargardzki szpital, w którym na 
ręce Dyrektora SPWZOZ Pawła 
Bakuna przekazał darowiznę w 
postaci sprzętu KTG. Staros-

ta Stargardzki Ireneusz Rogows-
ki podziękował za ten gest oraz 

za przyjazd do powiatu i wręczył 
mu pamiątkowy obraz. Ostatnim 
punktem wizyty było zwiedzanie 
Parku Przemysłowego Nowocz-
esnych Technologii.  

Ambasador Henry Ming-Jeng 
Chen rozmawiał także z naszą 
redakcją - Przybyłem do Polski 
ponad rok temu. W ciągu tego cza-
su zauważyłem, że istnieją bard-
zo dobre relacje między Tajwanem 
i Polską. Zresztą gdziekolwiek 
pojadę, chcę okazywać swoją dobrą 
wolę spotkanym mieszkańcom. 
Prawdę mówiąc bardzo dużo 

podróżuję w ramach swojej pracy i 
odwiedziłem w Polsce już ponad 30 
miast - mówił w rozmowie z Dzi-
ennikiem Stargardzkim, ambasa-
dor Tajwanu - Tym razem, właśnie 
do waszego miasta, zostałem za-
proszony przez posła Michała Ja-
cha. Rankiem odwiedziliśmy 
więc ratusz, następnie udaliśmy 
się do kolegiaty (“katedry”), 
zobaczyliśmy starówkę. Ale nie 
jesteśmy tutaj tylko dla zwiedza-
nia. Chcemy przyczynić się do wz-
rostu współpracy między moim 
krajem a tym regionem, nie ty-
lko za pomocą wspólnej pracy w 
wymiarze gospodarczym, ale także 
poprzez wymianę kulturową. Ten 

region ma bardzo duży potencjał. 
Chcielibyśmy poświęcić wspólnym 
inicjatywom naszą dobrą wolę - 
stwierdził ambasador Henry Ming-
Jeng Chen podkreślając przy tym 
pewne kulturowe podobieństwa, 
jakie zdążył zauważyć między swo-
imi rodakami a Polakami - Ludzie 
w Polsce i Tajwanie podzielają te 
same wartości rodzinne i społeczne. 
Np. Polacy traktują cudzoziem-
ców tak jak my, Tajwańczycy, 
tzn. pokazując bardzo przyjazne 
podejście. Poza tym chciałbym 
nawiązać do pewnego wątku kul-
turowego. Tutaj w Polsce zrobiły 
na mnie wrażenie obchody święta 
1 listopada, Wszystkich Świętych. 
Polacy idą wtedy na cmentarze i 
pokazują swój szacunek dla przod-
ków. My obchodzimy to święto w 
podobny sposób, ale 5 kwietnia - 
powiedział ambasador. 

Całe spotkanie przebiegało w 
bardzo przyjaznej atmosferze. 
Miejmy nadzieję, że zawarte w jego 
trakcie kontakty i prowadzone ro-
zmowy zaowocują w przyszłości 
współpracą, z której obie strony 
będą czerpać korzyści i satysfakcję. 

Piotr Słomski

Ambasador Tajwanu Henry Ming-Jeng Chen z małżonką w budynku szpitala

Dyrektor szpitala Paweł Bakun w trakcie rozmowy z ambasadorem i jego małżonką

Starosta Ireneusz Rogowski wręcza ambasadorowi Henriemu Ming-Jeng Chen pa-
miątkowy obraz w podzięce za darowiznę w postaci sprzętu KTG dla naszego szpitala
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Dzień Pracownika Socjalnego
W miniony poniedziałek (21 listopada) w Domu Kultury Kolejarza odbyły się tegorocz-
ne miejsko – powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystości 
przekazano wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz dru-
giego człowieka dla Tych, którzy w swej pracy – służbie niosą pomoc innym.

Dzień Pracownika Socjalne-
go, to polskie święto obchodzo-
ne na mocy zapisów ustawy o 
pomocy społecznej. Z tej oka-
zji Starosta Stargardzki - Ire-
neusz Rogowski oraz Zastępca 
Prezydenta Miasta - Ewa Sowa 
podziękowali pracownikom so-
cjalnym, przedstawicielom jed-
nostek pomocy społecznej oraz 
organizacji pozarządowych z te-
renu powiatu stargardzkiego.

Kwiaty i listy gratulacyjne 
otrzymali: Sylwia Tutak - Kie-
rownik Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Chociwlu, Grażyna Koczot - 
Kierownik Miejsko – Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dobrzanach, Anita Ukleja - 
Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dolicach, 
Beata Kościańska - Kierownik 
Miejsko- Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Ińsku, 
Anna Skorofil - Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kobylance, Jolanta 
Zygadło - Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Marianowie, Mirosława Bazarko 
- Kierownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Sta-
rej Dąbrowie, Danuta Bojarska 
– Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Stargar-
dzie, Anna Ładniak - Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Stargardzie, Danu-
ta Jaworska – Kierownik Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Sucha-
niu, Elżbieta Mielowska – Z-ca 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Stargar-
dzie, Irena Nowakowska – Kie-
rownik Działu Pomocy Środo-
wiskowej MOPS w Stargardzie, 
Sylwia Raszke – Przewodni-
cząca Zespołu Interdyscypli-
narnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w MOPS Stargard, 
Anna Walukiewicz – Kierownik 
Gminnego Ośrodka Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Stargardzie, Ola Stereńczak – 
Dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej w Dolicach, Ewa Danic-
ka – Pracownik socjalny Domu 
Pomocy Społecznej w Dolicach, 
Katarzyna Pieszko - Pracownik 
socjalny Domu Pomocy Spo-
łecznej w Dolicach, Agnieszka 
Ignasiak – Dyrektor Centrum 
Obsługi Palcówek Opiekuńczo 
– Wychowawczych w Stargar-
dzie, Grażyna Pawłasek – Pra-
cownik socjalny w Centrum 
Obsługi Palcówek Opiekuńczo 
– Wychowawczych w Stargar-
dzie, Monika Rygiel – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Stargardzie, Iwo-
na Wilińska – Kierownik Ze-
społu ds. Pieczy Zastępczej w 
Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Stargardzie, Ewa 
Jarosz - Pracownik socjalny w 
Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Stargardzie, Małgo-
rzata Wesołowska-Szelak – Ko-
ordynator Rodzinnej Pieczy Za-
stępczej w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Star-
gardzie, Alicja Warych – Koor-
dynator Rodzinnej Pieczy Za-
stępczej w Powiatowym   Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Star-

gardzie, Agnieszka Kamyk – 
Koordynator Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Star-
gardzie, Marta Szewc – Koordy-
nator Rodzinnej Pieczy Zastęp-
czej w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Stargardzie, 
Anna Frankowiak - – Koordy-
nator Rodzinnej Pieczy Zastęp-
czej w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Stargardzie, 
Jakub Chrałowicz– Koordyna-
tor Rodzinnej Pieczy Zastęp-
czej w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Stargar-
dzie, Monika Winiecka – Kie-
rownik Domu dziennego Poby-

tu Senior-VIGOR w Stargardzie, 
Anna Cokan – Kierownik Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy w Stargardzie, Magdalena 
Walczak – Kierownik Środowi-
skowego Domu Samopomocy w 
Stargardzie, Przemysław Momot 
– Kierownik Zakładu Aktywno-
ści Zawodowej Centralna Kuch-
nia,  Księdza Macieja Szmuca 
– Dyrektora Caritas Archidie-
cezji Szczecińsko-Kamieńskiej 
w Szczecinie, Agnieszka Hołu-
bowska – Dyrektor Centrum 
Socjalnego Caritas w Stargar-
dzie, Małgorzata Bielicka– Kie-
rownik Schroniska dla bez-
domnych mężczyzn w Stargar-
dzie, Izabela Sząber – Kierownik 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Dzwonowie, Paulina Stolar-
ska- Kierownik Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Stargardzie, 
Joanna Łaskarzewska – Dyrek-
tor Zachodniopomorskiego Od-
działu Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Szczeci-
nie, Kazimierz Nowicki – Prze-
wodniczący Zarządu Koła Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym w Stargardzie, Zygmunt 
Pyszkowski - Prezes Zarządu 
Zachodniopomorskiego Od-

działu Regionalnego Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Szcze-
cinie, Janusz Drosik – członek 
Koła Polskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym w Star-
gardzie, Janusz Tartanus – Pre-
zes Stowarzyszenia Ludzi Bez-
domnych Samotnych Matek z 
Dziećmi im. Judyma w Stargar-
dzie, Urszula Rusin – Kierownik 
Chrześcijańskiej Służby Chary-
tatywnej Oddział Zachodniopo-
morski Filia w Stargardzie, Piotr 
Mync – Prezes Stowarzyszenia 
„Potrzebny Dom” w Stargardzie. 

red

Wyróżnieni pracownicy socjalni

Chamstwo, co tkwi 
w genach

Układ genetyczny człowie-
ka to nadal bardzo tajemniczy 
i skomplikowany fragment 
naszego jestestwa.  Naukow-
cy nie mają np. pewności, jak 
dochodzi do uszkodzenia po-
szczególnych genów odpo-
wiedzialnych za to czy tam-
to, nie wiedzą także, ile czasu 
wymagają zmiany genetyczne 
będące dostosowywaniem się 
człowieka do warunków śro-
dowiskowych czy też funkcji 
układu genetycznego, jaką on 
pełni w procesie dziedzicze-
nia nie tylko chorób, ale cech i 
skłonności osobowościowych 
i charakterologicznych. Nie-
zależnie jednak od braku tego 
kompleksowego rozeznania 
pojawiają się fragmentarycz-
ne odkrycia. Np. w ostatnim 
czasie opublikowano bada-
nia, z których wynika, że pa-
lenie papierosów doprowadza 
do zmian genetycznych już u 
tego osobnika, który delektu-
je się tytoniem tylko przez kil-
kanaście lat. Oprócz wpływu 
genów na fizjologie człowieka 
intersujące i jeszcze bardziej 
tajemnicze zagadnienie do-
tyczy ich wpływu na psyche i 
osobowość.   Nie mam wiedzy 
na temat tego czy naukowcy 
zajmowali się też wpływem 
na układ genetyczny człowie-
ka, sposobu (zwłaszcza bra-
ków) jego wychowania i czy 
np. w związku z tym cham-
stwo (często spotykany objaw 
braku kultury i okrzesania) 
można uznać za dziedziczne 
czy uwarunkowane genetycz-
nie? Sądząc jednak po obser-
wacji zewnętrznej niektórych 
środowisk i osobników wiele 
wskazuje na to, że chamstwo 
może być dyspozycją wynika-
jącą, z jakości genów. Jakości 
zarówno przejętej dziedzicz-
nie jak i ukształtowanej pod 

wpływem stałych impulsów – 
tak jak to jest w przywołanym 
przypadku wpływu palenia 
tytoniu.  Chamstwo niewąt-
pliwie jest przykrą dla otocze-
nia przywarą, i to bynajmniej 
nie, dlatego że cham dzisiaj 
śmierdzi (tak jak to bywało na 
ogół w przeszłości). Współ-
czesny cham już nie śmierdzi, 
więcej on na ogół pachnie. I 
to też jest efekt działania in-
stynktu samozachowawcze-
go tego pasożyta-cham, to 
bowiem pasożyt. Gdy smród 
w wyniku rozwoju społecz-
nego zaczął ludzi odstraszać, 
to chamy zmieniły swój ima-
ge - aby móc długo żerować 
na bliźnich należało pachnieć 
i w ten sposób ukryć swoją 
w istocie śmierdzącą naturę. 
Współczesny cham jest znacz-
nie groźniejszy od chama hi-
storycznego, także z powodu 
rozwoju powszechnie dostęp-
nych nowych instrumentów 
społecznych.  Demokracja np. 
otworzyła chamom dostęp do 
narzędzia, o którym niegdyś 
mogli tylko pomarzyć – cho-
dzi o władzę. Władza zdoby-
ta demokratycznie uczyniła z 
chamów prawdziwych panów 
życia i śmierci-, ponieważ nie 
ma nic gorszego, jak cham 
na tzw. stanowisku. Taki to ci 
dopiero pokaże, że on może 
wszystko, że może, jako „ten, 
który może, co chce” postępo-
wać wbrew wszelkiej logice, 
nauce, racjonalnej potrzebie. 
Nie masz też, co liczyć na zro-
zumienie, współczucie czy ja-
kiekolwiek inne ludzkie reak-
cje nie tylko w sytuacji, w któ-
rej czegoś nie dopilnowałeś, 
czegoś zapomniałeś nieświa-
domie. Musisz się trzymać, 
dla własnego bezpieczeństwa 
z daleka od władzy z chamem 
na czele nawet wtedy, gdy je-
steś wzorowym obywatelem, 
gdy niczego nie potrzebujesz, 
a nawet służysz dobru wspól-
nemu bezinteresownie.  Dla-
tego radzę - naucz się roz-
poznawać chama, zwłaszcza 
chama u władzy, i naucz się 
go neutralizować inaczej pad-
niesz prędzej czy później jego 
ofiarą – bo cham, to nie tylko 
pasożyt, to nienasycony paso-
żyt. 

sm

Nasz felieton
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Kobylanka cd sprawy zmian klasyfikacji nieruchomości

M. Przysiwek: To jest całkowita 
niesprawiedliwość społeczna 
W jednym z poprzednich wydań Dziennika informowaliśmy, że w ostatnim czasie część mieszkańców gminy otrzymała drastyczne podwyżki podat-
ku od nieruchomości. Związane jest to ze zmianami w klasyfikacji gruntów i budynków, które dokonywane są po zgłoszeniu nieprawidłowości przez 
urzędników. O powody całego zamieszania zapytaliśmy Wójta Gminy Kobylanka, Mirosława Przysiwka.

Michał Padiasek: Dlacze-
go w ostatnim czasie w gminie 
Kobylanka powstało zamiesza-
nie w sprawie nieprawidłowej 
ewidencji gruntów i budynków 
i kto jest za nie odpowiedzial-
ny?

Mirosław Przysiwek: Swoim 
działaniem, zapoczątkowanym  
w dniu 9 czerwca 2015 roku na 
spotkaniu wójtów i burmistrzów 
ze Starostą Stargardzkim, po-
twierdziłem  już występowania 
poważnych nieprawdziwości w 
relacjach stanu istniejącego w 
terenie ze stanem odwzorowa-
nym  w dokumentach Powia-
towego Ośrodka Dokumenta-
cji Geodezyjnej i Kartograficz-
nej stargardzkiego Starostwa. 
Mam swój pogląd dlaczego tak 
jest, jakkolwiek do czasu wyda-
nia opinii przez Wojewódzkie-
go Inspektora Nadzoru Geo-
dezyjnego i Kartograficznego 
potwierdzającego – bądź nie – 
moje przypuszczenia, nie będę 
wypowiadał się co do wskazy-
wania odpowiedzialnych za ist-
niejący stan rzeczy. Do podob-
nej powściągliwości namawiam 
na tym etapie sprawy każdego 
zainteresowanego. 

Czy uważa Pan, że zakres 
nieprawidłowości w ewidencji 
ma znacznie większą skalę?

Z poczynionych obserwacji - a 
wspomnę przy okazji, że na te-
mat ten zwróciłem uwagę Staro-
stwu już w roku 2005 bądź 2006- 
wyciągam wniosek, że zjawisko 
ma charakter powszechny, rozu-
miany tu - jako powiatowy. Jed-
nak powszechność, zwracam w 
tym miejscu uwagę, nie oznacza 
wielości. W tym przypadku wie-
lość czy wielkość nieprawidło-
wości jest wprost proporcjonal-
na do dynamiki zmian, która to 
dynamika jest funkcją rozwoju 
społeczno-gospodarczego dane-
go terenu. Zatem, nie powszech-

ność występowania zjawiska, a 
jego natężenie na ograniczonym 
terenie jest destrukcyjne.  

Skąd według Pana mogła 
wziąć się sytuacja, gdzie tak 
wiele działek zostało niepo-
prawnie sklasyfikowanych? 

Rozpatrując aspekt pod 
względem powszechności wy-
stępowania tego zjawiska, nasu-
wa się przypuszczenie, że waż-
nym czynnikiem może być tu 
aspekt historyczny. Najogólniej 
i w uproszczeniu stwierdzam, 
że występowanie tej tendencji 
jest efektem obowiązywania w 
przeszłości innych normatywów 
co do gromadzenia, przechowy-
wania, przetwarzania i weryfika-
cji danych o gruntach i budyn-
kach. Na ten jednak aspekt spra-
wy dekomponujący stan fak-
tyczny w terenie z dokumentami 
źródłowymi starostwa, Państwo 
znalazło sposób i wypracowało 
mechanizm porządkujący prze-
strzeń publiczną w tym zakre-
sie. Jest to ustawowo narzucona 
weryfikacja zasobu ewidencyj-
nego gruntów i budynków. Prze-
pis jest precyzyjny, a treść jego 
zawarto w art. 54 rozporządze-
nia w sprawie ewidencji grun-
tów i budynków. Należy go je-
dynie respektować z częstotli-
wością co 15 lat. Jedną z metod 
weryfikacji danych o gruntach 
i budynkach- poza aktualiza-
cją- jest modernizacja ewiden-
cji. Proces ten- co prawda- prze-
prowadzają geodeci posiadający 
stosowne uprawnienia, jednak 
powstający w wyniku ich prac 
„towar”, tj. operat opisowo-kar-
tograficzny odbierany jest przez 
instytucję publiczną – Starostwo 
Powiatowe.  Dla 4 modernizo-
wanych obrębów geodezyjnych 
w gminie Kobylanka cena tego 
„towaru” to 668 304,05 zł. Zda-
je się, przywołana wysokość za-
kupu powinna zobowiązywać 
do- choćby- sprawdzenia, czy 
„towar” jest pierwszej świeżości, 
czy w ogóle nadaje się do spoży-
cia. 

Czy możliwe jest, że to wina 
złego stosowania przepisów 
prawa?

Zapoznając się z przepisami, 
w oparciu o które należy doko-
nywać kwalifikacji gruntu każ-
dej działki geodezyjnej, a opi-
sanymi w załączniku nr 6 do 
rozporządzenia już wyżej cyto-
wanego, nie mogę powiedzieć, 

że są niejasne czy nieścisłe. Dla 
większości przypadków są pre-
cyzyjne. Stąd moje zdumienie. 
Zatem drugą przyczyną wystę-
powania nieprawidłowości są 
z pewnością źle wykonywane i 
nieroztropnie przyjmowane w 
zasób ewidencyjny prace wszel-
kich modernizacji i aktualiza-
cji. Jest jeszcze trzeci aspekt tej 
sprawy, trzeci generator niepo-
rządku. Otóż utarła się w powie-
cie stargardzkim niewłaściwa, 
rzec można pozaprawna prakty-
ka, efektem której jest zawiesze-
nie w czasie zmiany kwalifikacji 
gruntu działki, co do której po-
siadamy wiedzę, że jest objęta 
procesem inwestycyjnym. Są na-
gminnie występujące przypadki 
nie zgłaszania przez geodetów 
zmiany kwalifikacji gruntu ob-
jętego już procesem inwestycyj-
nym udokumentowanym- choć-
by- zgłoszeniem o rozpoczęciu 
robót budowlanych. Z chwilą 
rozpoczęcia procesu inwesty-
cyjnego potwierdzonego takim 
zgłoszeniem, geodeta mocą ist-
nienia art. 68 przywoływanego 
rozporządzenia, obowiązany jest 
do wykazania w Urzędzie Staro-
stwa zmiany kwalifikacji takie-
go gruntu jako „będącego w bu-
dowie”. To ważne dla samorzą-
du, gdyż rodzi skutek podatko-
wy. Czwartym aspektem sprawy 
generowania bądź utrzymywa-
nia nieporządku w przestrzeni 
publicznej jest sposób kwalifi-
kowania rodzajów gruntów we-
wnątrz jednej działki. Tu przy-
znam obserwujemy partyzantkę, 
godną podziwu.  Nijak nie moż-
na znaleźć korelacji pomiędzy 
tym co zdefiniowano w przepi-
sie prawa (załącznik 6 rozporzą-
dzenia), a stanem stwierdzanym 
na gruncie. To cztery znane mi 
przyczynki powstawania sytu-
acji, o którą Pan pyta i opisane z 
racji wiadomych- ogólnikowo, w 
uproszczeniu. 

Czy otrzymał Pan odpowiedź 
na pismo skierowane do Głów-
nego Urzędu Geodezji i Karto-
grafii w Warszawie? Jak Urząd 
ustosunkował się do wskaza-
nych przez Pana nieprawidło-
wości?

Odpowiedź otrzymałem. 
Urząd ustosunkował się w niej w 
sposób mnie zaskakujący, choć 
ostatecznie i zadowalający. Za-
skakujący, bo kiedy zasugerowa-
łem Głównemu Geodecie Kraju 

złe wykonanie robót przez geo-
detów, co wydawało się logicz-
nym z racji autorstwa przedkła-
danego operatu, niespodziewa-
nie- bo niezgodnie z doświad-
czeniem którego nabyłem od-
pisał: „[…] To do starosty nale-
ży ocena przydatności pozyska-
nych dokumentów i materiałów 
źródłowych dla dokonania aktu-
alizacji danych ewidencyjnych. 
[…]”.  Starosta może nałożyć na 
właściciela nieruchomości lub 
podmiot, w którego władaniu jest 
nieruchomość obowiązek opraco-
wania dokumentacji geodezyjnej 
niezbędnej do aktualizacji[...]”. 
Zadowalający zaś, bo podjął 
działania kontrolne w zakresie, 
który był przedmiotem mojego 
wystąpienia. 

Wnioskując z całej sytuacji 
można powiedzieć, że oprócz 
wskazanych przez Pana działek 
z nieprawidłowościami, może 
być ich jeszcze znacznie więcej 
nie tylko w gminie Kobylanka, 
ale wszystkich gminach powia-
tu stargardzkiego. Czym we-
dług Pana spowodowana jest 
bierność włodarzy pozostałych 
gmin w tej sprawie? 

Nie recenzuję żadnej strony 
do chwili, bądź z nią sporu, bądź 
wystąpienia innej relacji, krótko 
mówiąc - styku interesu. Proszę 
zatem pytać każdego z wójtów 
osobno, czy zgłaszał ten pro-
blem Starostwu czy nie. 

Przecież taka sytuacja nie 
tylko powoduje straty w kasie 
gminy, ale również pewną nie-
sprawiedliwość społeczną spo-
wodowaną tym, że za podobne 
działki mieszkańcy płacą róż-
ne stawki w różnych miejscach 
powiatu.

Sugeruje Pan, że pokłosiem 
całej sprawy jest istnienie „pew-
nej niesprawiedliwości społecz-
nej” oraz płacenie za tożsame 
funkcjonalnie działki geodezyj-
ne „różnych stawek w różnych 
miejscach powiatu”.  Otóż infor-
muje Pana, że jest nieprawdą, co 
sugeruje Pan w pytaniu. Jest go-
rzej! Po pierwsze, to jest całko-
wita niesprawiedliwość społecz-
na. Po drugie, różne stawki po-
datkowe dla tożsamych funk-
cjonalnie działek obowiązują 
w ramach jednego przysiółku i 
koloni tej samej wsi w ramach 
jednej gminy. Tak być nie może, 
aby większościowy ciężar utrzy-
mania gminy spoczywał na gru-

pie mieszkańców, która ma wła-
ściwie sporządzoną kwalifika-
cję gruntów. To nie poszukiwa-
nie pieniądza, nie wielkość bu-
dżetu implikowały moje dzia-
łania i wystąpienia do wszyst-
kich w kraju organów państwa 
i samorządu. To coś, w co trud-
no dać wiarę, a co odkryć moż-
na w 3E.  Działa owe 3E czasa-
mi zadziwiająco. Okazuje się 
bowiem, że wielu z tych miesz-
kańców płacących niski, wręcz 
marginalny podatek gruntowy 
nie wie, że jest ogniwem łańcu-
cha wspomnianej niesprawie-
dliwości. Rozmowa z kilkoma 
dowiodła, przy okazji medial-
ności tego tematu, że oni sami 
są poruszeni takim stanem. To 
wszystko utwierdziło mnie, jak 
bardzo system ewidencji grun-
tów i budynków jest poza kon-
trolą. To brak tej kontroli, nad-
to wadliwość procesu aktuali-
zacji danych, także nierzetel-
nie prowadzone modernizacje 
gruntów, naraziły wielu moich 
mieszkańców- w brew ich woli - 
na krytykę ze strony osób, któ-
rym poprawnie sklasyfikowa-
no niegdyś ich działki, i których 
podatek od zawsze jest wysoki. 
Myślę, że to bardzo ludzkie, być 
wkurzonym z takiego powodu. 
Wiedza o 10-krotnie większym 
obowiązku podatkowym jedne-
go mieszkańca w stosunku do 
drugiego, często sąsiada, posia-
dającego tożsamą co do funkcji 
i wielkości działkę, musi znaleźć 
potwierdzenie w prawdzie. 

Czy decydując się na poru-
szenie sprawy ewidencji grun-
tów w celu wystosowania no-
wych wezwań podatkowych 
brał Pan lub bierze pod uwa-
gę sytuację biedniejszej części 
mieszkańców Pana gminy? Czy 
mogą oni liczyć na jakieś ulgi 
ze strony Urzędu Gminy? Czy 
przygotował Pan jakieś rozwią-
zanie dla osób, których nie stać 
na opłatę podatku?

Jest znacznie lepiej. Stosuję już 
takie rozwiązania. Co bardziej 
spostrzegawczy odnajdzie jego 
skutki w dwóch działach budże-
tu gminy Kobylanka. Nie będę 
wskazywał których, gdyż co gor-
liwszym dostarczę źródła na do-
niesienia, a że gorliwsi są mniej 
spostrzegawczy, może tym spo-
sobem uniknę straty czasu.

Michał Padiasek
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Spotkanie autorskie z Kamilą Denis

„Nieukarani” 
W środowe popołudnie, 16 listopada mieszkańcy Stargardu mieli możliwość spotkania 
z debiutującą kilka miesięcy temu na rynku czytelniczym kryminalną powieścią „Nie-
ukarani” – Kamili Denis. Odbyło się ono w Dziale Multimedialnym Książnicy Star-
gardzkiej. 

Moderatorka spotkania i jedno-
cześnie pracownica tego działu – 
Anna Korosteńska przywitała licznie 
zgromadzonych czytelników. Spotka-
nie autorskie młodej stargardzianki 
zainaugurowało obchody Roku Jubi-
leuszowego 70-lecia Książnicy Star-
gardzkiej.           Autorka była go-
ściem odbywających się w dniach 27-
30 października b. r.  

w Krakowie Międzynarodowych 
Targów Książki, gdzie miała okazję 
spotkania 

z wieloma znanymi w kręgach lite-
rackich twórcami. Pomimo niedaw-
nego debiutu, intensywnie ugrunto-

wuje swoją pozycję na rynku wydaw-
niczym. W szczególny jednak sposób 
ceni sobie spotkania z mieszkańcami 
Stargardu. Rzesza przybyłych,

 w zdecydowanej większości po 
lekturze jej literackiego debiutu, za-
interesowana była kulisami jego po-
wstawania. Wszystkie osoby wystę-
pujące w powieści są, według zapew-
nień autorki, postaciami fikcyjnymi. 
W realistyczny sposób natomiast od-
dana jest atmosfera miasta Stargardu, 
w którym osadzona jest powieść.

Kamila Denis zapoznała ze-
branych z historią swego debiutu. 
Uwzględniając współczesne realia i 
ogromną konkurencję na rynku księ-

garskim, zdecydowała się nie wysy-
łać swej powieści do określonych wy-
dawnictw. Zgłosiła się do konkursu, 
organizowanego przez wydawnictwo 
Novae res, „Literacki Debiut Roku”. 
Po jakimś czasie została poproszona 
o zgodę na publikację poza konkur-
sem. Autorka bardzo chętnie przyj-
muje wszelkiego typu uwagi odno-
śnie swojej twórczości. Przed wy-
słaniem pracy na konkurs nie prosi-
ła jednak o opinię bliskich, ani zna-
jomych. Wydawnictwo, śledząc za-
potrzebowanie na rynku wydawni-
czym, sukcesywnie kilkakrotnie do-
drukowywało powieść.

Padały również pytania dotyczące 
inspiracji w swej twórczości tego ga-
tunku literaturą, interesującej okład-
ki książki. Jak przyznała, jest miło-
śniczką książek 

Jo Nesbø i rodzimego twórcy – 
Marka Krajewskiego. Przedstawiony 
przez wydawnictwo projekt  okładki 
od razu jej się spodobał i przystała na 
niego.  Obecnie pracuje nad kolejną 
książką, zapowiadając również w nie-
długim czasie kontynuację „Nieuka-
ranych”. 

Każdy z uczestników spotkania 
otrzymał pamiątkową zakładkę do 
książki, reklamującą literacki debiut 
autorki. Istniała też możliwość bez-
pośredniej z nią rozmowy,  zakupie-
nia książki i otrzymania dedykacji z 
autografem. Kolejne spotkanie z mi-
łośnikami jej twórczości planowa-
ne jest na początku przyszłego roku 
w Szczecinie, w Centrum Kultury 
Euroregionu „Stara Rzeźnia”. Wiele 
osób z niecierpliwością czeka na dal-
sze losy bohaterów „Nieukaranych” i 
nie jest w tej opinii odosobnionych.

Ciepła i miła atmosfera spotkania 
i ogromne nim zainteresowanie, z 
pewnością pozostaną na długo w pa-
mięci uczestników.

Książnica Stargardzka

Na zakończenie spotkania wykonano pamiatkowe zdjęcie

Pisarka z przyjemnością rozdawała autografy

Emilka Jaroszek - 
ur. 24 listopada, w. 
2.850 g., dł. 54 cm. 
Córka Ewy i Mate-
usza

Michał Andrzej Prokowski - ur. 
20 listopada, w. 3.740 g., dł. 57 
cm. Syn Joanny i Andrzeja

 Olivier Czerczak 
- ur. 23 listopada, w. 
3.950 g., dł. 57 cm. 
Syn Natalii i Remigiu-
sza

Adar Demir - ur. 21 listopa-
da, w. 3.450 g., dł. 57 cm. Syn 
Klaudii i Mehmeta. Na zdjęciu 
z mamą i ciocią Kingą

Mikołaj Gowor-
ko - ur. 23 listopa-
da, w. 3.250 g., dł. 
52 cm. Syn Mał-
gorzaty i Marcina

OGŁOSZeNIe
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Parafia pw. Ducha Świętego
ul. Warszawska 31

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

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

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

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
ul. Twardowskiego 1

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

Parafia pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata

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

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

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

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

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

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

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

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

Parafia pw. św. Krzyża 
ul. Lotników- Kluczewo

Niedziela: 8.00, 11.30, 16.00
Dni powszednie:18.00

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

 
Jezus powiedział do swo-
ich uczniów: Jak było za 
dni Noego, tak będzie z 
przyjściem Syna Czło-
wieczego. Albowiem jak 
w czasie przed potopem 
jedli i pili, żenili się i za 
mąż wydawali aż do dnia, 
kiedy Noe wszedł do arki, 
i nie spostrzegli się, aż 
przyszedł potop i pochło-
nął wszystkich, tak rów-
nież będzie z przyjściem 
Syna Człowieczego. Wte-

dy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zo-
stawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzię-
ta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w któ-
rym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby go-
spodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, 
na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego 
domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. (Mt 24,37-44)

Syn Człowieczy przyjdzie- to prawda niepodważalna. Sam 
Chrystus nam o tym mówi i o tym nas zapewnia. I Niedzie-
lą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Nowy rok 
zawsze daje nam nowe szanse, nowe nadzieje, ale i powinien 
wlewać w nasze serca nowy zapał i nową gorliwość. Okres 
adwentu, który coraz mocniej wypierany jest przez współ-
czesną kulturę konsumpcyjną, ma nam pomóc w odrzuce-
niu tego, co jest niewłaściwe w naszej codzienności: marno-
wanie czasu, lenistwo, a zarazem ma pomóc nam w wyborze 
tego, co przybliży nas do Boga. Powinniśmy położyć więk-
szy nacisk na modlitwę, ciszę, lekturę Słowa Bożego. Popa-
trzmy na dzisiejszy fragment Ewangelii. Co było przed poto-
pem? Ludzie jedli i pili. Jezus akcentuje nadmierne skupia-
nie się na tym co cielesne przy jednoczesnym zatracaniu du-
cha. Współczesny człowiek niestety coraz bardziej podobny 

jest do tych ludzi z czasów Noego. Zbytnio skupia się na tym 
co przyziemne, materialne. Czas adwentu nie postrzega jako 
czas duchowego wzrostu, ale jako czas przedświątecznych 
zakupów. Zatrważające jest to, że ledwo zakończył się czas 
pamięci o zmarłych, ze sklepów zniknęły znicze, a od razu 
pojawiły się mikołaje i choinki. Gdzie miejsce na adwent? 
Gdzie miejsce na przygotowanie się na przyjście Jezusa? Czy 
tym przygotowaniem możemy nazwać świąteczne porząd-
ki, robienie pierogów i smażenie karpia? Czy o to w tym 
chodzi? Czy tak chrześcijanin, wyznawca Jezusa Chrystu-
sa ma przeżywać adwent? Ludzie z czasów Noego, jak po-
daje nam ewangelista Mateusz, nie spostrzegli się, że nastał 
potom. Jak można było tego nie zauważyć? Nie spostrzegli 
się, bo tak mocno byli zajęci sami sobą. Uczeń Jezusa nie 
może być jak ten, który nie spostrzegł się. Czujność ma być 
cnotą, którą chrześcijanin nieustannie w sobie wyrabia. Nie 
ważne jest szukanie dla nas odpowiedzi na pytanie KIEDY 
nastąpi koniec. Ważne jest pytanie KTO na końcu czasów 
przyjdzie. Mamy skupiać się na tym KTO przyjdzie. Kto? Je-
zus Chrystus w swojej chwale. To Bóg wyznaczy czas i miej-
sce naszego spotkania. My mamy tylko i aż na to spotkanie 
oczekiwać. Być w stałej gotowości. W modlitwie przed Li-
turgią Słowa kapłan będzie prosił Boga: abyśmy przez do-
bre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego 
Chrystusa. Czas adwentu ma być czasem czynienia dobra. 
W żaden sposób nie wyklucza to, że w innych momentach 
roku jesteśmy zwolnieni z czynienia dobra, ale ten czas, czas 
adwentu jest czasem uprzywilejowanym. Chrystus pyta nas 
jednak: jaka jest twoja motywacja czynienia dobra? Nie jesz 
w adwencie słodyczy, ale dlaczego? Żeby schudnąć czy też 
odłożysz je i przekażesz dzieciom do świetlicy parafialnej? 
Czynisz dobro, żeby polepszysz swoje samopoczucie i wi-
zerunek w oczach innych czy rzeczywiście robisz to z wia-
rą? Czas adwentu ma przygotować nas na spotkanie przy-
chodzącego Chrystusa. Niech zatem każdy nasz czyn, nawet 
najmniejszy przybliży nas do naszego Pana. 

Ks. Krystian Dylewski 

Lekcja patriotyzmu w OSiW OHP
Są takie daty w kalendarzu, które mają szczególną wymowę dla każdego z nas. Takimi są dni świąt na-
rodowych; wśród nich dzień 11 Listopada. 

 Ośrodek Szkolenia i Wycho-
wania OHP w Stargardzie upa-
miętnia uroczyście tę rocznicę. 
Organizowane są wieczornice i 
akademie okolicznościowe. W 
tym roku odbył się wykład histo-
ryka, pana Profesora Francisz-
ka Łuczko pt.: „Symbole narodo-
we: orzeł biały, flaga państwowa i 
hymn. Drogi do niepodległości i 
pierwsze lata odrodzonego pań-
stwa”.

Na wykładzie obecna była 
młodzież Ośrodka, kadra wy-
chowawcza oraz zaproszeni go-
ście. Wśród nich proboszcz para-
fii Chrystusa Króla w Stargardzie, 
ks. Krzysztof Antoń                   i 
członek Zarządu Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku pani Halina 
Gębka. Pan Profesor w zajmu-
jący sposób opowiedział dzieje 
polskiego hymnu państwowego i 
pozostałych symboli: orła białe-

go i flagi. Przybliżył wydarzenia 
historyczne, które wpłynęły na 
ich powstanie oraz w obrazowy 
sposób opisał, jak zmieniało się 
wyobrażenie graficzne naszych 
symboli; jaki wpływ na to mia-
ły decyzje państw zaborczych i 
inne wydarzenia w historii, dzię-
ki którym nasze symbole narodo-
we przetrwały. Odwołał się też do 
postawy patriotycznej Polaków. 
Podkreślił, jak ważne jest pie-
lęgnowanie pamięci o wielkich 
ofiarach, jakie często własnym 
życiem zapłacili nasi przodkowie 
– za to, aby Polska powróciła na 

mapę Europy. Winni jesteśmy im 
także kontynuowanie tradycji na-
rodowych.

Na zakończenie kierownik 
OSiW OHP Wiesław Jaworski 
podziękował Profesorowi za tę 
patriotyczną lekcję i zaakcento-
wał znaczenie takich „spotkań 
z historią”. Młodzież wręczy-
ła kwiaty i wyraziła uznanie za 
wkład Gościa w przybliżenie za-
gadnień, które nie wszystkim są 
znane i rzadko tak eksponowane. 
Była to piękna „lekcja polskości”. 

(EW)

Ks. proboszcz Krzysztof Antoń w ramach podziękowania wręczył kwiaty 
Profesorowi Franciszkowi Łuczko
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Aktywizacja społeczna i włączenie społeczne 
Dzięki Funduszom Europejskim wsparcie mogą otrzymać nie tylko osoby będące czasowo bez pracy, ale także te zagrożone wyklucze-
niem społecznym, czy ubóstwem. Z jakich powodów ktoś może znaleźć się w takiej sytuacji? Z jakich działań mogą skorzystać takie 
osoby? Czy jest dla nich szansa na powrót do aktywności społecznej? 

Przypomnijmy, że osobą nie-
pracującą, czy inaczej bezrobotną 
jest osoba - członek rodziny oby-
watela polskiego, niezatrudnio-
na i niewykonująca żadnej pracy 
zarobkowej, zdolna i gotowa do 
podjęcia zatrudnienia w pełnym 
wymiarze czasu pracy obowią-
zującym w danym zawodzie. Je-
żeli jest to osoba niepełnospraw-
na, to musi być zdolna i gotowa 
do podjęcia zatrudnienia, co naj-
mniej w połowie wymiaru tego 
czasu pracy. Osoba chcąca zareje-
strować się w urzędzie pracy jako 
bezrobotna musi mieć ukończone 
18 lat i nie może pobierać stałych 
świadczeń emerytalnych, czy ren-
towych.

Wśród osób bezrobotnych są 
takie, które mogą mieć chwilowe 
problemy ze znalezieniem pracy. 
Znalazły się w tej sytuacji np. z 
powodu redukcji zatrudnienia w 
firmie, w której dotychczas pra-
cowali. Mają jednak odpowied-
nie kwalifikacje i możliwości by 
szybko powrócić na rynek pracy. 
Są jednak bezrobotni w trudniej-
szej sytuacji. To osoby w wieku 
zagrożonym bezrobociem,  po-
zostające bez pracy przed dłuższy 
czas, posiadające niskie kwalifika-
cje zawodowe, czy osoby próbują-
ce wrócić na rynek pracy po prze-
rwie np. spowodowanej urlopem 
macierzyńskim. Do tej grupy za-
licza się także osoby z niepełno-
sprawnością, bądź borykające się 
z problemami bytowymi lub ma-
jące trudną sytuację rodzinną.

Do wszystkich tych grup z po-
mocą wychodzą instytucje pu-
bliczne korzystające ze środków 
Funduszy Europejskich, nie tyl-

ko urzędy pracy, ale także ośrodki 
pomocy społecznej i powiatowe 
centra pomocy rodzinie.

Pierwsze kroki… do urzędu 
pracy

Oferta urzędów pracy jest sze-
roka, o czym pisaliśmy w po-
przednich odcinkach naszego cy-
klu dotyczącego Funduszy Euro-
pejskich. Przypomnijmy jednak 
kilka kwestii. 

Zanim urząd pracy zapropo-
nuje nam wsparcie najpierw mu-
simy zarejestrować się na „liście 
osób bezrobotnych”.  Nie ma z 
tym dużo formalności. Rejestra-
cja przebiega sprawnie. Jest to 
bardzo ważny etap, podczas któ-
rego doradca zawodowy (osoba, 
które będzie aktywnie pomagać 
nam znaleźć pracę) będzie zada-
wać szczegółowe pytania doty-
czące naszej sytuacji zawodowej, 
wykształcenia, czy ewentualnych 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania jakieś pracy. Na tej 
podstawie doradca przygotuje dla 
nas indywidualny plan działania, 
dobierając odpowiednie formy 
aktywizacji zawodowej. 

Na liście dostępnych usług jakie 
może nam zaoferować urząd pra-
cy są m.in. 

Staż (bon stażowy),  najbar-
dziej popularna forma aktywiza-
cji zawodowej. Oferta ta jest skie-
rowana jest głównie do osób, któ-
re nie przekroczyły 30 roku ży-
cia, choć pojawia się także staże 
dla osób starszych, finansowane  
z Funduszu Pracy. Przyznanie ta-
kiego Bonu Stażowego gwaran-
tuje skierowanie na maksymal-
nie półroczny staż u wybranego 

pracodawcy. Musi to być jednak 
taki pracodawca, który zobowią-
że się, że po upływie 6 miesięcy 
zatrudni bezrobotnego  na umo-
wę o pracę. 

Bon zatrudnieniowy, który 
stanowi gwarancję zrefundowa-
nia pracodawcy części kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubez-
pieczenia społeczne w związku 
z zatrudnieniem bezrobotnego 
posiadacza bonu przez okres 12 
miesięcy. Taki bon jest przyzna-
ny zarejestrowanej osobie bezro-
botnej w wieku do 30 roku życia, 
która samodzielnie chce znaleźć 
pracodawcę, który zatrudni ją na 
18 miesięcy, a więc zadeklaruje, 
że przynajmniej przez pół roku 
po wyczerpaniu bonu poniesie 
już samodzielnie koszty związane 
z zatrudnieniem.

Szkolenia - Może też tak się 
zdarzyć, że bezrobotny znajdzie 
sam pracodawcę, ale ten będzie 
od niego wymagał nabycia dodat-
kowych umiejętności przez pod-
jęciem pracy. Szkolenia kosztują, 
ale trudno też oczekiwać, że oso-

ba niemająca pracy będzie miała 
środki na dokształcanie. Tu tak-
że z pomocą przyjdzie urząd pra-
cy, który może takiej osobie przy-
znać bon szkoleniowy, gwaran-
tujący skierowanie jej na wybra-
ne szkolenie i pokrycie kosztów. 
W ramach bonu szkoleniowego 
finansowane są nie tylko kosz-
ty szkoleń, ale i pobytu, jeśli one 
się odbywają poza miejscem za-
mieszkania. 

Bon zasiedleniowy – to ofer-
ta dla bezrobotnych, którzy znaj-
dą prace poza miejscem zamiesz-
kania i potrzebują środków pie-
niężnych na start.   Maksymalna 
kwota pomocy wynosi tu 5 tys. zł. 
Pieniądze te przydadzą się np. na 
wynajęcie mieszkania w miejsco-
wości, w której podjęliśmy pracę. 

Nie tylko dla „młodych”
Urzędy pracy oferują też po-

moc dla osób powyżej 30 roku ży-
cia. Są to:

- Prace interwencyjne, czyli 
zatrudnienie bezrobotnego przez 
pracodawcę, który otrzyma z 
urzędu pracy częściowe dofinan-
sowanie wynagrodzenia. O takie 
wsparcie może ubiegać się sam 
pracodawca. Tu warto dodać, że 
bezrobotni powyżej 50 roku życia 
mogą korzystać z prac interwen-
cyjnych w wydłużonym okresie. 

- Refundacja kosztów wyposa-
żenia lub doposażenia stanowi-
ska miejsca pracy, dofinansowa-
nie działalności gospodarczej. To 
pomoc finansowa udzielana przez 
powiatowe urzędy pracy w związ-
ku z utworzeniem lub doposaże-
niem stanowiska pracy i zatrud-
nieniem na tym stanowisku skie-
rowanej osoby bezrobotnej przez 
okres 24 miesięcy. O takie wspar-
cie może ubiegać się firma pry-
watna, w tym szkoły lub przed-
szkola niepubliczne, oraz rolnicy 
posiadający gospodarstwa rolne. 

- Prace społecznie użyteczne  

to forma wsparcia skierowana do 
osób bezrobotnych bez prawa do 
zasiłku i jednocześnie korzystają-
cych ze świadczeń pomocy spo-
łecznej. Prace te odbywają się bez 
nawiązania stosunku pracy ani 
umowy o pracę. Organizowane są 
one przez gminę w jednostkach 
organizacyjnych pomocy spo-
łecznej, organizacjach lub insty-
tucjach statutowo zajmujących się 
pomocą charytatywną lub dzia-
łalnością na rzecz społeczności 
lokalnej.  Prace te mogą być wy-
konywane w wymiarze do 10 go-
dzin tygodniowo.

- Roboty publiczne, czyli dzia-
łanie nieco podobne do prac in-
terwencyjnych, tyle, że tu praco-
dawcą jest instytucja publiczna, 
która otrzymuje częściową refun-
dację kosztów zatrudnienia. 

- Dofinansowanie wynagro-
dzenia za zatrudnienie osoby 
bezrobotnej 50+ (powyżej 50 
roku życia). To działanie będą-
ce odpowiedzią na wzrastającą 
liczbę bezrobotnych między 55 
a 64 rokiem życia. Dofinansowa-
nie wynagrodzenia bezrobotnego 
w wieku 50 lat i więcej skierowa-
nego przez urząd pracy przysłu-
guje przez okres: 12 miesięcy w 
przypadku bezrobotnych w wie-
ku 50 lat - 60 lat, 24 miesięcy w 
przypadku bezrobotnych, którzy 
ukończyli 60 lat. Wysokość dofi-
nansowania wynosi maksymal-
nie  do 50% minimalnego wyna-
grodzenia za pracę miesięcznie.

Z większości powyższych form 
aktywizacji mogą też korzystać 
osoby w trudnej sytuacji zdro-
wotnej, czy z niepełnosprawno-
ścią ruchową.  Źródła finansowa-
nia aktywizacji zawodowej zależą 
od tego, czy taka osoba, zgłasza-
jąca się jako poszukująca pracy 
otrzymuje świadczenie rentowe 
czy też nie. Dla tej pierwszej gru-
py osób płatnikiem konkretnego 
programu aktywizacji zawodowej 
jest Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych. 
Natomiast powiatowe urzędy pra-
cy są instytucją obsługującą środ-
ki skierowane przez PFRON, ale 
także wskazujące konkretne dzia-
łania mające na celu przywróce-
nie na rynek pracy osoby niepeł-
nosprawnej pobierającej świad-
czenia rentowe. Jednym z takim 
programów jest doposażenie 
miejsca pracy. To forma wspar-
cia zawodowego z jakiej najchęt-
niej korzystając przedsiębiorcy 
chcący zatrudnić osoby bezrobot-
ne mające stwierdzoną niepełno-
sprawność. Dzięki dofinansowa-

Instrumenty aktywizacji wykorzystywane aktualnie  przez PUP-y
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niu mogą bowiem spełnić wymo-
gi dostosowania miejsca pracy dla 
osoby niepełnosprawnej, tworząc 
jej bezpiecznie i komfortowe wa-
runki, minimalizujące ich zdro-
wotne trudności mogące utrud-
niać wykonywanie powierzonych 
obowiązków. 

Powyższe formy są realizowane 
przez urzędy pracy. Warto tam się 
udać, aby dowiedzieć się czy mo-
żemy skorzystać z pomocy i w ja-
kim stopniu ta pomoc zostanę 
nam udzielona. 

Wsparcie dla osób w trudnej 
sytuacji...

Jak już informowaliśmy, oso-
by w szczególnie trudnej sytuacji 
bytowej, wywołanej brakiem sta-
łego zatrudnienia, to takie, któ-
re np. poprzez długotrwałą sytu-
ację ekonomiczną są zagrożone 
wykluczeniem społecznym.   Z 
punktu widzenia rynku pracy są 
to także osoby do 30 i powyżej 50 
roku życia, osoby o niskich kwa-
lifikacjach zawodowych, kobie-
ty próbujące wrócić do pracy po 
urlopach macierzyńskich, miesz-
kańcy małych miejscowości. To 
grupy tej zalicza się osoby z nie-
pełnosprawnością, długotrwale 
bezrobotne. 

Z myślą o tych osobach przy-
gotowano kompleksowy pro-
gram wsparcia w ramach Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego.  To program 
skierowany do osób powyżej 29 
roku życia, zarejestrowanych w 
urzędzie pracy jako bezrobot-
ne. Projekt skierowany jest tak-
że do osób niepełnosprawnych. 
W ramach tego programu oso-
ba w trudnej sytuacji pozostająca 
bez pracy może liczyć na pomoc 
w pośrednictwie pracy  w zakre-
sie wyboru zawodu zgodnego z 
kwalifikacjami i kompetencjami 
wspieranej osoby lub poradnic-
two zawodowe w zakresie pla-
nowania rozwoju kariery zawo-
dowej, w tym podnoszenia lub 
uzupełniania kompetencji i kwa-
lifikacji zawodowych. Otrzyma 
możliwość podniesienia kwalifi-
kacji zawodowych poprzez szko-
lenia, a także staże i praktyki 
(opisane wyżej). Wsparciem dla 
takich osób będzie też np. pomoc 
w pokryciu kosztów dojazdu, czy 
zasiedleniu – o czym również 
wspominaliśmy wyżej. 

W przypadku osób z niepełno-
sprawnością program przewiduje 
np. niwelowanie barier architek-
tonicznych. 

Takie osoby mogą zgłaszać się 
o wsparcie do ośrodków pomocy 

społecznej czy też powiatowych 
centrów pomocy rodzinie.  Oczy-
wiście warunkiem jest, czy dana 
instytucja otrzyma dofinansowa-
nie na powyższe działania. 

Kiedy brakuje już na wszyst-
ko…

W najtrudniejszej sytuacji są te 
osoby, które ze względu na swoje 
położenie zagrożone są realnym 
ubóstwem, wykluczeniem spo-
łecznym, bądź taka sytuacja już 
ich dotyczy. Osoby takie nie mogą 
same przezwyciężyć trudnych sy-
tuacji życiowych. To osoby z nie-
pełnosprawnością, niesamodziel-
ne, pozostają w pieczy zastępczej 
(piecza  sprawowana nad dziec-
kiem w przypadku niemożności 
zapewnienia mu opieki i wycho-
wania przez rodziców), bezdom-
ne. Dla osób znajdujących się w 
takiej sytuacji stworzono „Pro-
gramy na rzecz integracji osób i 
rodzin zagrożonych ubóstwem i/
lub wykluczeniem społecznym 
ukierunkowane na aktywizację 
społeczno-zawodową wykorzy-
stującą instrumenty aktywizacji 
edukacyjnej, społecznej, zawodo-
wej”. O dofinansowanie projektu 
w trybie konkursowym w ramach 
w/w działania mogą się ubiegać:  
ośrodki pomocy społecznej oraz 
powiatowe centra pomocy rodzi-
nie. 

W ramach tego programu do-
stępne jest wiele form wsparcia. 
Wśród nich jest wsparcie opie-
kuńcze i usługi asystenckie (asy-
stenci/pracownicy socjalni przy-
dzielani rodzinie do współpracy). 
Pomaga to rodzinie wrócić do sa-

modzielności i aktywności spo-
łecznej czy podaje pomocną dłoń 
przy edukacji dzieci, robieniu za-
kupów, planowania domowego 
budżetu, wspierania w zakresie 
poszukiwania pracy. Jest łączni-
kiem między rodziną a ośrod-
kiem opieki społecznej, czy in-
nymi instytucjami publicznymi, z 
którym współpracuje rodzina bę-
dąca w trudnym okresie. Ma też 
za zadanie oferować jej w miarę 
możliwości pomoc psychologicz-
ną. 

Poza asystentem rodziny,  oso-
by w trudnej sytuacji społecznej 
mogą liczyć m.in. na kursy i szko-
lenia umożliwiające nabycie, pod-
niesienie lub zmianę kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych, prak-
tykę zawodową lub staż w spół-
dzielni socjalnej, przedsiębior-
stwie społecznym czy w przedsię-
biorstwie (po konsultacji z właści-
wym powiatowym urzędem pra-
cy w przypadku, gdy klientem jest 
osoba bezrobotna). W przypadku 
osób niepełnosprawnych mogą to 
być działania na rzecz aktywizacji 
zawodowej realizowane w warsz-
tatach terapii zajęciowej, ale tak-
że pośrednictwo pracy – wspar-
cie w zakresie współpracy z urzę-
dem pracy, wspólne poszukiwa-
nie ofert, uczestnictwo w targach 
pracy. Dostępne są też działania 
mające na celu likwidację barier 
architektonicznych w miejscu za-
mieszkania, a w razie konieczno-
ści przewóz osoby niesamodziel-
nej do placówki zdrowia, lub per-
sonelu sprawującego opiekę zwią-
zane bezpośrednio nad taką oso-
bą do konkretnego miejsca. Doty-

czy to także np. dowożenia posił-
ków. 

Dla wszystkich osób z gru-
py „zagrożonych wykluczeniem 
i ubóstwem” proponuje się też 
działania wspólne, niezależnie od 
sytuacji zdrowotnej, jak np. edu-
kacyjne. Tu możliwe jest np. nie 
tylko szkolenie, ale także sfinan-
sowanie zajęć szkolnych, które 
mają pomóc uzupełnić wykształ-
cenie, czy naukę nowego zawodu 
(chodzi tu głównie o dzieci i mło-
dzież z rodzin dotkniętych pro-
blemem ubóstwa i wykluczenia).  

Takie rodziny mogą rów-
nież liczyć na pomoc w zakre-
sie ochrony zdrowia. Chodzi 
tu o likwidację  przeszkód, któ-
re utrudniają aktywność zawo-
dową. Przewidziano m.in. skie-
rowanie i sfinansowanie terapii 
psychologicznej, rodzinnej lub 
psychospołecznej dla rodzin lub 
osób czy terapii odwykowych.   
Podsumowując, taka pomoc to 
wszechstronne działania, które 
mają pomóc wrócić na rynek pra-
cy oraz do pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym osób zagro-
żonych ubóstwem, lub wyklucze-
niem społecznym, a także wes-
przeć w rozwiązywaniu codzien-
nych problemów. 

Chcesz skorzystać z takiej po-
mocy? Skonstatuj się z najbliż-
szym centrum pomocy rodzinie 
lub ośrodkiem pomocy społecz-
nej. Wszelkie dane kontaktowe 
dla osób z tereny naszego powia-
tu podajemy obok. Zawsze też 
możesz udać się do urzędu pra-
cy, gdzie również zostaniesz po-
informowany o możliwościach 

jakie oferują ci działania finanso-
wane w ramach Funduszy Euro-
pejskich. Być może ten mały krok 
będzie początkiem nowego życia 
i  wyjścia z trudnej sytuacji. 

opr Marcin Simiński

ADRESY OŚRODKÓW
Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Stepnicy
ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

tel. 91 418 85 21
ops@stepnica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Przybiernowie

Cisowa 3, 72-110 Przybiernów 
Tel.: 91 418 64 54 

ops@przybiernow.com.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowogardzie 

ul. 3 Maja 6b, 72-200 Nowogard
ops@nowogard.pl 
tel. 91 392 62 89

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Osinie

Osina 62, 72-221 Osina
tel. 91 39103 99

ops@osina.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Maszewie

Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo
opsmaszewo@o2.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Goleniowie

ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel. 91 460 14 72
ops@goleniow.pl

Osoby 
znajdujące się 
w szczególnie 

trudnej sytuacji

Kryterium 

wiekowe

Kryterium 

kwali�kacji
Osoby bez wykształcenia 

średniego 
czy doświadczenia 

zawodowego

Nie ukończyły 
25 lat

Powyżej 
50 lat

Przebywają w rejestrze 
bezrobotnych PUP 

dłużej niż 12 miesięcy 
w przeciągu 

ostatnich dwóch lat 

Kobiety, 
które po urodzeniu 
dziecka nie podjęły 

zatrudnienia

Bezrobotni 
po odbyciu 

kontraktu socjalnego

Bezrobotni samotnie 
wychowujący przynajmniej 

jedno dziecko w wieku 
do 18 roku życia

Bezrobotni 
niepełnosprawni

Osoby, które mają 
problem ze znalezieniem 
zatrudnienia w związku 

z opuszczeniem 
zakładu karnego

Osoby, które 
nie posiadają 

kwali�kacji 
zawodowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w gminie Stargard

Ul. Rynek Staromiejski 5 
73-110 Stargard  

91 561 34 40 gops@gops.stargard.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Stargardzie

     ul. Warszawska 9a
73-110 Stargard

91 578-45-83
              www.mops.stargard.pl 

Adresy Ośrodków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kobylance

ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka
91 578 85 36  gops@kobylanka.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Marianowie

ul. Mieszka I 1 , 73-121 Marianowo
91 561 38 11 

gops@marianowo.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starej Dąbrowie

Stara Dąbrowa 1, 72-112 
91 835 68 98 gops@staradabrowa.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Chociwlu ul. Armii Krajo-

wej 50, 73-120 Chociwel
91 562 23 46 opsch@wp.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku 
ul. Bohaterów Warszawy 38

73-140 Ińsko
91 562 10 24 ops@insko.pl

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dobrzanach ul. Staszica 1 

, 73-130 Dobrzany
 91 562 02 02 ops@dobrzany.pl

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Suchaniu ul. Pomorska71, 

73-132 Suchań 91 5624015
ops@suchan.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dolicach ul. Ogrodowa 16, 73-115 

Dolice (91) 5640 183
gops@dolice.pl
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Nasi Przedsiębiorcy: ARMA Nieruchomości – Jolanta Borek-Sperber

Prowadzą rodzinny biznes
Tym razem w stałej rubryce „Nasi Przedsiębiorcy” odwiedziliśmy firmę ARMA Nieruchomości, którą prowadzi pani Jolanta Borek-Sperber. Biuro 
mieszczące się przy ul. Mickiewicza 35 (z wejściem od ul. Dworcowej) zatrudnia w sumie 5 osób, w tym dwóch synów pani Jolanty. W rozmowie 
właścicielka opowiedziała nam o początkach swojej działalności, a także o świadczonych usługach.  

Od 15 lat na stargardzkim rynku
Firma ARMA Nieruchomości po-

wstała 2 stycznia 2002 roku, z siedzi-
bą na osiedlu Chopina. Pani Jolanta 
wówczas pracowała sama, następnie 
miała współpracownika, a w 2005 
roku zatrudniła swojego syna Łu-
kasza Borka. W styczniu 2010 roku 
biuro zostało przeniesione do loka-
lu przy ul. Mickiewicza 35. Znajduje 
się dokładnie na rogu ulic Mickiewi-
cza oraz Dworcowej, przy której jest 
wejście do firmy. Powodem przepro-
wadzki był większy metraż, firma za-
częła się rozrastać i obecnie zatrud-
nia już pięć osób, w tym poza synem 
Łukaszem, od kilku lat pracuje tak-
że drugi syn pani Jolanty – Mariusz. 
Chęcią prowadzenia biura nierucho-
mości zarazili naszą rozmówczynię 
przyjaciele. - Pomysł zaczerpnęłam 
właściwie od przyjaciół, którzy prowa-
dzili biuro nieruchomości. Najpierw 
zrobiłam licencję na zarządzanie, my-
ślałam, że to będzie taka moja podsta-
wowa działalność. Natomiast następ-
nym etapem było przygotowanie się 
do nie tylko zarządzania nieruchomo-
ściami, ale również do sprzedaży i w 
tym się zdecydowanie bardziej odna-
lazłam. W 2001 roku zrobiłam licen-
cję państwową, wtedy takie dokumen-
ty były wymagane i otworzyłam wła-
sne biuro – opowiada Jolanta Borek-
-Sperber. -  To był wówczas taki czas, 
gdy koniunktura na rynku nierucho-
mości się tworzyła – dodaje Łukasz 
Borek. Co podkreśla właścicielka biu-
ra, bardzo ważne jest to, że skład per-
sonalny jest od wielu lat niezmienny. 
Świadczy to o jakości firmy, która na 
stargardzkim rynku utrzymuje się już 
bardzo długo i ma swoją silną mar-
kę. Łukasz Borek mówi, że bardzo 
dobrze mu się pracuje z mamą, ale 
podkreśla, że w pracy nie ma miej-
sca na sentymenty. – Pracuje się do-
brze. Mama jest wymagająca, nato-
miast ja nie daję tutaj po sobie poznać 
jakichś tam zaniedbań oraz mimo, że 
jestem synem, to nie daję też żadnych 
powodów do odczucia, że coś jest nie 
tak  - Wykonujemy swoje czynności 
z największą starannością – opowia-
da Łukasz Borek. - Łukasz ma studia 
podyplomowe w zakresie pośrednictwa 

w obrocie nieruchomościami, a drugi 
syn, Mariusz, skończył już konkretnie 
studia kierunkowe: pośrednictwo i wy-
cena nieruchomości – mówi Jolanta 
Borek-Sperber. ARMA Nieruchomo-
ści, można zatem powiedzieć, że jest 
firmą rodzinną, świadczy o tym nie 
tylko skład personalny, ale również 
nazwa. -  Nazwa firmy „ARMA” zo-
stała utworzona od początkowych liter 
imion moich synów – Artura i Mariu-
sza – tłumaczy nasza rozmówczyni. 
Obecnie firma posiada licencję i jest 
ubezpieczona na 200 tys. euro. 

Szeroki wachlarz usług 
Firma nie świadczy jedynie usług 

związanych z kupnem i sprzedażą 
nieruchomości, czy też najmem. Dla 
swoich klientów pracownicy ARMA 
Nieruchomości mają zdecydowanie 
większy wachlarz usług. - Zajmujemy 
się szeroko pojętym pośrednictwem w 
obrocie nieruchomościami - pod na-
zwą obrót mamy na myśli także po-
średnictwo w najmie nieruchomości. 
W ofercie biura mamy domy,  miesz-
kania, działki, obiekty, lokale komer-
cyjne i inne. Zarówno sprzedaż, jak 
i wynajem, a także ogólnopojęte do-
radztwo na rynku nieruchomości – 
opowiada Łukasz Borek. - Zajmuje-
my się również pośrednictwem kredy-
towym, które jest bardzo mocno u nas 
rozbudowane. Mamy w ofercie około 
20 banków – dodaje Jolanta Borek-
-Sperber. Zanim pracownicy biura 
rozpoczną proces poszukiwania dla 
klienta odpowiedniej nieruchomości, 
przeprowadzają krótką weryfikację. 
-  Jeśli przychodzi do nas klient, któ-
ry chce nająć mieszkanie, to na począ-
tek robimy krótką ankietę, dotyczącą 
tego jakiej nieruchomości dany klient 
poszukuje, w jakiej dzielnicy, jaki me-
traż, jaki ma być standard, czy ma być 
to mieszkanie umeblowane, czy nie 
umeblowane, jakie ma zaopatrywanie 
pod kątem miesięcznych wydatków. 
Jeśli ktoś nam zleca wynajem nieru-
chomości to też potencjalnego klienta 
na znany nam sposób weryfikujemy, 
czy pracuje i nie widnieje w jakichś 
tam rejestrach, po prostu czy będzie 
solidnym najemcą, czy też nie. Jeżeli 
chce nająć, to oferujemy to co mamy 
do najmu, klient ogląda – za ogląda-

nie nic się nie płaci, ewentualnie po-
szukujemy lokalu na zlecenie. Jeże-
li taka nieruchomość klientowi przy-
padnie do gustu to kolejnym etapem 
jest podpisanie umowy najmu – opo-
wiada Łukasz Borek. Firma posiada 
ogromną bazę nieruchomości w swo-
jej ofercie. Głównie obsługuje powiat 
stargardzki, a także Szczecin, jed-
nak pracownikom biura wielokrot-
nie zdarzało się już sprzedawać nie-
ruchomości poza granicami powiatu. 
- Jak podkreślaliśmy wcześniej działa-
my na rynku od 15 lat, więc w dużej 
mierze klienci nas znają i sami zgła-
szają się do nas do biura. Mamy wielu 
klientów z polecenia, a także tych, któ-
rzy do nas wracają. Zdarzyło się już, 
że sprzedawaliśmy to samo mieszkanie 
cztery razy, taki był obrót w ciągu 15 
lat. Ta baza nieruchomości tworzona 
jest od wielu lat. Sami oczywiście też 
poszukujemy, sami się również zwra-
camy do potencjalnych klientów – 
dzwonimy, jeździmy, szukamy takich 
nieruchomości. Staramy się po prostu 
z miesiąca na miesiąc poszerzać naszą 
bazę tak żeby była bardzo atrakcyjna 
dla naszych klientów – mówi J. Borek-
-Sperber. - Nieruchomości, które znaj-
dują się w naszej bazie to głównie po-
wiat stargardzki, ale zdarzało nam się 
sprzedawać nieruchomości w innych 
miastach np. w Gdańsku, w Poznaniu, 
mamy nieruchomości w Dąbkach , w 
Szczecinie, a także i nad morzem. Tak 
więc to nie jest tylko nasz obszar, jed-
nak w dużej mierze nasza praca ku-
muluje się na terenie powiatu – doda-
je właścicielka firmy. 

Nie narzekają na brak pracy 
Biuro utrzymuje się od prowizji za 

zlecenia. Bardzo duże środki z tych 

pieniędzy przeznaczane są na rekla-
my. W wielu miejscach można do-
strzec banery z logo firmy. Obec-
nie  w ofercie ARMA Nieruchomo-
ści są nowe mieszkania na os. Lotni-
sko, w promocyjnej cenie za 3250 zł 
za metr2. Z kolei na os. Pyrzyckim 
w dzielnicy willowej biuro sprzedaje 
mieszkania po równie atrakcyjnej ce-
nie 3800 zł za metr2. Zaś w okolicach 
os. Pyrzyckiego za pośrednictwem 
firmy można nabyć dom o zabudo-
wie bliźniaczej już od 270 tys. zł. Jest 
to obecnie najtańsza oferta w Stargar-
dzie. Zapytaliśmy o to, co cieszy się 
największym zainteresowanie klien-
tów - Koniunktura się zmienia tak 
jak wszędzie. Bardzo dużym zaintere-
sowaniem cieszy się na dzień dzisiej-
szy zakup nowych mieszkań. Mamy w 
ofercie nowe inwestycje, które znajdu-
ją się na osiedlu Lotnisko, jest to de-
weloper, który na rynku ma swój za-
sób ludzki, istnieje na nim od wielu 
lat. Poza tym mamy pana Zedelskiego 
– osiedle Pyrzyckie, gdzie są mieszka-
nia w dzielnicy willowej. Oprócz tego 
mamy także szeregowce, domy wolno-

stojące – toteż nasza oferta jest bar-
dzo szeroka, natomiast jest też bardzo 
duża różnorodność potrzeb. Jest za-
potrzebowanie na nowe mieszkania, 
na domy, działki – praktycznie trud-
no w tej chwili powiedzieć co cieszy się 
największym zainteresowaniem, bo 
wszystkie nieruchomości się sprzedają 
– mówi Jolanta Borek-Sperber. - Od 
wielu lat niezmiennie największym 
zainteresowaniem cieszą się niedro-
gie działki budowlane i małe mieszka-
nia, czyli kawalerki i mieszkania dwu-
pokojowe, kupowane na inwestycje, 
przez ludzi młodych i starszych. Są to 
oferty nieruchomości pełnowartościo-
we, ale za rozsądne pieniądze, w tym 
niższym pułapie cenowym – dodaje 
Łukasz Borek. Nasi rozmówcy przy-
znają, że wciąż planują ciągły rozwój 
swojej firmy, ale nie chcą zdradzać 
szczegółów. Zatem czego można ży-
czyć naszym rozmówcom? - Jak naj-
większej ilości zadowolonych klientów 
– kończy Jolanta Borek-Sperber. 

KR

ARMA Nieruchomości to firma, która może uchodzić za rodzinną. Na zdjęciu Jolanta Borek-Sperber oraz Łukasz Borek

W sumie w firmie ARMA Nieruchomości pracuje 5 osób Biuro znajduje się przy ul. Mickiewicza 35, z wejściem od strony ul. Dworcowej
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Wieczór autorski z Anną Sakowicz

„Żółta tabletka”, „Niedomówienia”, 
„Szepty dzieciństwa”
Spotkanie autorskie z Anną Sakowicz, które odbyło się w poniedziałek (17 październi-
ka) w Dziale Multimedialnym Książnicy Stargardzkiej stanowiło kontynuację imprez 
związanych z obchodami Roku Jubileuszowego 70-lecia jej istnienia.

Moderator spotkania, bibliote-
karz w Dziale Multimedialnym – 
Anna Korosteńska przywitała zgro-
madzonych, prosząc autorkę po-
czytnych powieści obyczajowych o 
przybliżenie zgromadzonym swojej 
sylwetki. 

Anna Sakowicz pochodzi ze Star-
gardu. Ukończyła filologię polską i 
filozofię na Uniwersytecie Szczeciń-
skim. Przez szesnaście lat była na-
uczycielką języka polskiego 

w gimnazjum, w pobliskim 
Reptowie oraz w Zespole Szkół Bu-
dowlanych 

w Stargardzie. Przed paroma laty 
przeprowadziła się do Starogar-
du Gdańskiego, co wymagało od 
niej zmiany dotychczasowej profe-
sji. Założyła bloga, o przewrotnej 
nazwie: „Jak zostać kurą domową”. 
Z czasem zaczął się on cieszyć co-
raz większą popularnością. Przez 
cztery lata swojego istnienia zano-
tował ponad pięć milionów wejść. 
Oprócz pisania bloga zaczęła pisać 
książki. Najbardziej lubi krótką for-
mę literacką, nie cieszącą się jednak 
zbyt dużym zainteresowaniem wy-
dawców. Jej debiutem literackim był 
zbiór szesnastu opowiadań „Żół-
ta tabletka”. To ciepłe, ale i dosadne 
humoreski, przyprawione szczyptą 
surrealizmu, makabry, purnonsen-
su i erotyki. Pobudzają do reflek-
sji nad długą listą ludzkich uczuć i 
przywar.

Kolejną, przepojoną dobrą ener-
gią, jest powieść „Niedomówienia”, 
gdzie 

w zaprawionej inteligentnym 
dowcipem, lekkiej formie porusza-

ne są ważne i trudne tematy. Głów-
na jej bohaterka – Janka, przekonu-
je się, że życie może być pełne nie-
spodzianek. Należy się tylko na nie 
otworzyć. Jej własny świat zawi-
rował za sprawą tajemniczych fo-
tografii ukrytych pod pomnikiem 
Gutenberga w Gdańsku. Pełna nie-
domówień, intrygująca gra, podjęta 
przez bohaterkę przybliża opartą na 
faktach historię polskiego egzem-
plarza Biblii Gutenberga, znajdują-
cego się obecnie w Muzeum Die-
cezjalnym w Pelplinie. Jego histo-
rię opisał w swej pracy, wydanej w 
1981 roku - „Saga pelplińskiej Bi-
blii Gutenberga” ks. Antoni Liedt-
ke, profesor Wyższego Seminarium 
Duchownego w Pelplinie, o którym, 

również wspomniano w „Niedomó-
wieniach”. Jej bohaterka wiele do-
wiaduje się nie tylko o starej, cennej 
księdze, ale i o sobie samej. 

„Szepty dzieciństwa” to peł-
na emocji historia zwykłej rodzi-
ny, gdzie główna postać – Basia, 

skrzywdzona przez los, cierpi na 
syndrom DDA (Dorosłe Dziecko 
Alkoholika). Na podstawie książki 
powstał monodram, który nieba-
wem zostanie wystawiony.

Powieści składające się na tzw. 
„trylogię kociewską”, to „Złodziejka 
marzeń” oraz „To się da!”. Anna Sa-
kowicz pobudza w nich do refleksji, 
ale jednocześnie wzrusza i rozśmie-
sza. Ich centralną postacią jest Joan-
na, stająca przed ważnymi decyzja-
mi życiowymi. Ma dokonać wybo-
ru pomiędzy stabilizacją zawodową 
a namiętnością, utartymi życiowy-
mi stereotypami a porywami ser-
ca. Kolejna powieść, której wydanie 
planowane jest na przyszły rok, sta-
nowić będzie zamknięcie trylogii. 

Anna Sakowicz odpowiadała na 
pytania Czytelników; przyznała 
się, że miewa kłopoty z zapamięty-
waniem imion bohaterów, których 
losy opisuje; zwróciła uwagę na 
wielką przenikliwość czytelników 
swych książek, którzy wychwytu-
ją najmniejsze błędy i są doskona-
łymi recenzentami jej twórczości. 
Wśród obecnych na spotkaniu zna-
lazło się wielu chętnych do za-
kupu jej książek oraz zdobycia 
dedykacji i autografu.

Książnica Stargardzka

Goście przybyli na spotkanie z uwagą słuchali Pani Anny

Pisarka z przyjemnością rozdawała autografy

www.opiekunki.interkadra.pl

Zadzwoń: 503 102 635
lub odwiedź nas w Szczecinie

przy ul. Kaszubskiej 57, lok. 306-307

- zarobki nawet do 1300 euro 
   + bonusy świąteczne  
- dodatkowe ubezpieczenie NW i OC
- jedna czytelna umowa
- składki ZUS od ponad 4 tys. zł brutto

Praca w Niemczech
Opiekun/ka

Osób Starszych

nr cert. KRAZ 3372
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Rodzinne Poranki Muzyczne w PSM

„Muzyka polska w 
izbie i salonie”
Niedzielne Rodzinne Poranki Muzyczne cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. Tym razem dzieci poznawa-
ły tradycyjne polskie tańce i utwory. Ciekawostką były także stroje 
ludowe, które można było przymierzyć.

„Muzyka polska w izbie i salo-
nie” – pod tym hasłem w minio-
ną niedzielę (20 listopada) od-
była się trzecia odsłona Rodzin-
nego Poranka Muzycznego pod 
patronatem prezydenta Sławo-
mira Pajora. Podczas niedziel-

nych spotkań uczestnicy ak-
tywnie włączają się do zabawy. 
Wszyscy chętnie uczyli się przy-
śpiewek ludowych, które wyko-
nywali wspólnie. Nie zabrakło 
także m. in. muzyki Fryderyka 
Chopina. Prezentacja poloneza 
i krakowiaka zachęciła dzieci do 
spróbowania swoich sił w tych 
tradycyjnych polskich tańcach. 
Najmłodsi z zainteresowaniem 
poznawali także altówkę, na któ-
rej grała uczennica PSM. Sce-
nariusz spotkania przygotowa-
ła Agata Spodniewska-Kanarek, 
która poprowadziła również 
wszystkie animacje i zabawy. Na 
scenie grała kapela Pyrzyczanie. 
Scenografię zaprojektowała Jo-
lanta Brejdak z Młodzieżowego 
Domu Kultury. 

Kolejny Rodzinny Poranek 
Muzyczny odbędzie się 18 grud-
nia. Tym razem motywem prze-
wodnim będą kolędy. 

red

Dzieci z zainteresowaniem przymierza-
ły stroje ludowe

Ludowy poranek muzyczny urozmaicała kapela Pyrzyczanie.
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Klasyfikacja eksperta Piłkarskiego 
Lp. Nazwisko i imię        14 kolejka      Klasyfikacja ogólna

1. Stuch Jan  5  134
 Głowania Józef  7  134
 Gawroński Lech  7  134
4. Koziołek Jarosław 7  133
5. Mroczko Zbigniew 10  124
6. Dziennik  9  118
7. Ościak Ireneusz  7  112
8. Gulak Leszek  10  110
9. Goliński Jarosław 8  103
10. Wiśniewski Wiesław 8  96
11. Swatko Janusz  6  92
12. Sadowski Ryszard 10  76
13. Daniec Artur  ________ 47
14. Mielcarek Mirosław ________ 10
15. Siemiński Wojciech ________ 8

Szczecińska Klasa Okręgowa

Pechowa porażka Orkana
W ostatniej kolejce rundy jesiennej regionalnej okręgówki zespoły z powiatu stargardz-
kiego zanotowały remisowy bilans. Swoje pojedynki zwyciężyły Unia Dolice i Biali Są-
dów, a pokonani zostali futboliści Orkana Suchań i Pomorzanina Krąpiel. O pechu mogą 
mówić gracze Orkana, którzy stracili jedyną bramę w ostatnich sekundach meczu.

Po słabym początku sezonu w 
wykonaniu naszych drużyn nie ma 
już śladu. Im bliżej końca rundy je-
siennej, tym lepiej prezentowały się 
zespoły z powiatu stargardzkiego. 
Szczególne słowa pochwały nale-

żą się Unitom z Dolic. Finisz pod-
opiecznych Kamila Jarząbka był 
najbardziej efektowny i pozwolił 
na awans na 2. miejsce w tabeli. W 
ostatniej grze w tym roku Unia wy-
grała na wyjeździe z Koralem Most-

kowo, 1:0, a jedyną bramkę na po-
czątku spotkania uzyskał Grzegorz 
Bielicki. Czwarte z rzędu zwycię-
stwo odnieśli podopieczni Piotra 
Kaczora. Biali Sądów tym razem nie 
dali szans piłkarzom z Krzęcina. Na 
wynik 4:0 złożyły się trafienia Ada-
ma Milkowskiego, Mariusza Korcza, 
Marcina Niteckiego i Jana Kisielewi-
cza. Dzięki temu Biali awansowali na 
4. miejsce w tabeli grupy 2 szczeciń-
skiej klasy okręgowej. W ostatnich 
tygodniach dobrze prezentowała się 
także drużyna Orkana Suchań, ale 
w meczu z Ogniwem Babinek nie 
dopisało jej szczęście. Straciła nie-
mal pewny punkt w ostatniej minu-
cie doliczonego czasu gry. W najbar-
dziej minorowych nastrojach rundę 
jesienną zakończą gracze Pomorza-
nina Krąpiel. W ostatniej grze zo-
stali rozgromieni przez Błękitnych z 
Trzygłowa.

M.B.

Wyniki 15. kolejki gr. 1:
Masovia - Iskierka 3:0,
Błękitni - Pomorzanin K. 8:1,
Wicher - Flota 0:3,
Sparta - Zootechnik 3:1,
Tanowia - Sarmata 7:1,
Pomorzanin - Ehrle 2:1,
Odrzanka - Mewa 0:3,
Promień - Orzeł 0:2.

Wyniki 15. kolejki, gr.2:
Koral - Unia 0:1, 
Orzeł - Gavia 3:3,
Klon - Biali 0:4, 
Orkan - Ogniwo 0:1, 
Mieszko - Sokół 2:2,
Kłos - Polonia 1:0,
Sęp - Zieloni 0:2,
Mechanik - CRS 1:3.

Tabela grupy północnej:
1.   Flota Świnoujście  15  40  76-14  
2.   Masovia Maszewo  15  37  53-22  
3.   Wicher Brojce   15  33  37-21  
4.   Mewa Resko   15  33  32-19 
5.   Sparta Gryfice   15  28  28-26 
6.   Błękitni Trzygłów  15  25  40-27  
7.   Pomorzanin Nowogard  15  24  21-22  
8.   Promień Mosty   15  22  31-37 
9.   Iskierka Szczecin  15  20  33-22 
10.   Orzeł Łożnica   15  19  29-36 
11.   Odrzanka Radziszewo  15  17  23-31  
12.   Sarmata Dobra   15  14  18-40  
13.   Pomorzanin Krąpiel  15  13  23-46 
14.   Tanowia Tanowo  15  11  25-39 
15.   Ehrle Dobra Szcz.  15  9  22-46  
16.   Zootechnik Kołbacz  15  1  16-59

Tabela grupy południowej:
1.   Ogniwo Babinek  15  29  33-16 
2.   Unia Dolice   15  28  23-13  
3.   Gavia Choszczno  15  26  32-17 
4.   CRS Barlinek   15  26  27-18  
5.   Biali Sądów   15  26  37-17  
6.   Sokół Pyrzyce   15  24  26-21  
7.   Zieloni Zielin   15  22  27-26 
8.   Koral Mostkowo  15  22  22-25  
9.   Polonia Giżyn   15  19  34-33  
10.   Klon Krzęcin   15  17  27-39 
11.   Sęp Brzesko   15  17  26-33  
12.   Mechanik Warnice  15  17  19-30  
13.   Orkan Suchań   15  15  10-21 
14.   Mieszko Mieszkowice  15  14  12-24  
15.   Orzeł Trzcińsko-Zdrój  15  14  28-42  
16.   Kłos Pełczyce   15  13  16-24

Orkan Suchań

Kolejna wygrana rezerw Błękitnych

Przezimują w fotelu lidera
Coraz śmielej o awansie do IV ligi mogą myśleć podopieczni Jana Szydłowskiego z re-
zerw Błękitnych Stargard. W ostatnim meczu rundy jesiennej odnieśli siódme zwycię-
stwo z rzędu i umocnili się na prowadzeniu w tabeli wojewódzkiej ligi okręgowej.

Błękitni II Stargard pokona-
li w niedzielę przed własną pu-
blicznością Iskrę Golczewo, 6:2. 
Kolejna z rzędu wygrana nie 
przyszła jednak podopiecznym 
Jana Szydłowskiego z dużą ła-
twością. Przyjezdni w pierwszej 
połowie stawili mocny opór fa-
woryzowanej jedenastce ze Star-
gardu. Prowadzili 1:0, a następ-
nie, 2:1. Po zmianie stron napór 
gospodarzy okazał się jednak 
bezlitosny. Świetną dyspozy-
cją strzelecką popisał się przede 
wszystkim Robert Gajda, który 

trafił siatki przeciwnika aż czte-
ry razy. Błękitni II Stargard za-
kończyli pierwszą część sezonu 
na 1. miejscu z trzema punkta-
mi przewagi nad trójką najpo-
ważniejszych konkurentów  w 
rozgrywkach.

Miniony weekend był także 
udany dla dwóch, pozostałych 
drużyn z naszego powiatu. Run-
dę jesienną zwycięstwami za-
kończyli gracze Iny Ińsko i Zo-
rzy Dobrzany. Ina prowadzona 
przez trenera Radosława Droz-
da przerwała długą serię bez 

wygranej i pokonała na wyjeź-
dzie Polonię Płoty. Bramki dla 
zespołu znad Iny strzelali Patryk 
Żurawik, Konrad Klym i Piotr 
Krawczyk, który w końcówce 
spotkania osłabił drużynę otrzy-
mując czerwoną kartkę. Swoją 
wyższość nad Stalą Szczecin wy-
kazali także piłkarze Zorzy. Po 
trafieniach Dominika Maziarza, 
Dawida Dziewińskiego i Kamila 
Jankowskiego wygrała 3:1 koń-
cząc pierwszą rundę na 10. miej-
scu w tabeli.

M.B.   

Wyniki 15. kolejki:
Chemik - Błękit 4:1,
Rega - Mierzynianka 3:2,
Polonia - Ina 2:3, 
Piast - Arkonia 1:4,
Zorza - Stal 3:1, 
Odra - Czarni 5:1,
Morzycko - Wybrzeże 1:0,
Błękitni II - Iskra 6:2. 

Tabela Wojewódzkiej Ligi Okręgowej:
1.   Błękitni II Stargard  15  36  77-34 
2.   Rega Trzebiatów   14  33  36-22  
3.   Morzycko Moryń  15  33  46-14 
4.   Chemik Police   15  33  37-15  
5.   Stal Szczecin   15  24  27-27  
6.   Arkonia Szczecin  15  23  26-18 
7.   Iskra Golczewo   15  23  30-24 
8.   Wybrzeże Rewal   15  22  35-30  
9.   Błękit Pniewo   15  22  21-34  
10.   Zorza Dobrzany   15  20  25-29 
11.   Piast Karsko   15  19  27-32  
12.   Ina Ińsko   15  17  21-33 
13.   Odra Chojna   15  14  26-51  
14.   Mierzynianka Mierzyn  15  12  17-32  
15.   Czarni Lubanowo  14  8  18-44 
16.   Polonia Płoty   15  4  18-48
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Wojewódzka liga Juniorów

Na półmetku na podium
W miniony weekend została rozegrana ostatnia kolejka rundy jesiennej w wojewódzkiej 
lidze juniorów starszych. Młodzi piłkarze Błękitnych Stargard zakończyli ją porażką, 2:4 
ze Stalą Szczecin. Na półmetku rozgrywek zajmują 3. miejsce.

Podopieczni Karola Purczyń-
skiego prezentują się w tym se-
zonie bardzo dobrze. W czter-
nastu meczach pierwszej części 
rozgrywek odnieśli osiem zwy-
cięstw, zanotowali dwa remisy i 
tylko cztery spotkania przegra-
li. Taki bilans daje naszej dru-
żynie 3. miejsce w gronie ośmiu 
silnych konkurentów reprezen-
tujących województwo zachod-
niopomorskie.

W ostatnim spotkaniu junio-
rzy Błękitnych Stargard przegra-
li na własnym boisku z liderem 
tabeli, szczecińską Stalówką. – 
Od początku byliśmy zmuszeni 
gonić wynik. Błędy obrońców 
spowodowały, że do przerwy ry-
wale prowadzili 2:0 – mówił tre-
ner biało-niebieskich, Purczyń-

ski. Po zmianie stron udało się 
jednak pokonać bramkarza eki-
py gości. Uczynili to Karol Or-
łowski i Bartek Sitkowski. Były 
to jednak jedynie trafienia kon-

taktowe, bowiem ostatnie słowo 
należało do Stali. Mecz zakoń-
czył się wynikiem, 4:2.  

MB

Juniorzy starsi Błękitnych Stargard

Błękitni Stargard – Stal Szczecin 2:4
Błękitni: Ziętek - Rybicki, Konopski, Kaciupa, Bajek (Sitkowski), 

Łysoń (Kopczyński), Babicki (Jaskólski), Knapek (Kamisiński), Jac-
kowski (Kapiński), Orłowski, Łaniec.

Tabela WLJ starszych:
1.  Stal Szczecin   14  34 50-19  
2.  Świt Szczecin   14  28 55-30  
3.  Błękitni Stargard  14  26 47-28  
4.  MKP Szczecinek  14  25 38-25  
5.  Chemik Police   14  18 45-43  
6.  Gwardia Koszalin  14  17 20-28  
7.  Kotwica Kołobrzeg  14  11 16-47  
8.  Flota Świnoujście  14  3 12-63  

Tenis stołowy

Sukcesy juniorów ATS-u
W minionych tygodniach najmłodsi reprezentanci KS ATS Stargard odnieśli prestiżowe 
sukcesy w swoich kategoriach wiekowych. Łukasz Kowalski i Maciej Węgorowski uzyskali 
awans do ogólnopolskich turniejów Grand Prix.

W Sianowie, podczas pierwszego 
w sezonie wojewódzkiego turnie-
ju klasyfikacyjnego w kategorii ża-
ków, zawodnik ATS-u Stargard Łu-
kasz Kowalski wygrał grę pojedyn-
czą. Odniósł największy sukces w 
dotychczasowej karierze i awanso-
wał do finału centralnego. 

Podobny wyczyn powtórzył kil-

kanaście dni później jego starszy 
kolega klubowy. Maciej Węgorow-
ski zajął 2. miejsce w wojewódzkim 
turnieju w Turowie w grupie junio-
rów. Wygrał cztery mecze, a prze-
grał jedynie z wyjątkowo dobrze 
dysponowanym tego dnia Oskarem 
Saładajczykiem - zwycięzcą całe-
go turnieju. Uzyskał jednak awans 

do II Grand Prix Polski juniorów w 
Łomży, który rozegrany zostanie w 
pierwszych dniach grudnia. 

W Turowie wystąpili ponadto 
Hubert Wajda, który zajął 9. miejsce 
w grupie kadetów oraz Michał Iwa-
nyk i Mateusz Kowalski.

M.B.

Łukasz Kowalski

Maciej Węgorowski

Bowling

Remisowy szlagier
W 8. kolejce Stargardzkiej Bowlingowej Ligi Czwórek do-
szło do szlagierowego pojedynku pomiędzy dwiema naj-
lepszymi drużynami rozgrywek. Drukarnia Duchnowicz/
Piekarnia Sowno rywalizowała z Kręgielnią Rondo. Zacię-
ta walka zakończyła się polubownym remisem.

Drukarze to zespół, który ubiegło-
roczne rozgrywki wygrał z ogromną 
przewagą. Nie było na nich mocnych 
przez cały sezon. W swoich szere-
gach ma takich graczy jak Krzysztof 
Abramowicz, Daniel Pasierbek, czy 
Marcin Blumowski. Natomiast Krę-
gielnia Rondo miała niegdyś patent 
na zwyciężanie stargardzkiej I ligi, 
a w tym sezonie wzmocniona Kazi-
kiem Słowińskim ponownie wróci-
ła do walki o najwyższe trofea. Tak 
więc starcie gigantów zapowiada-

ło się niezwykle emocjonująco, i ta-
kie też było. Zacięta walka o każdy 
punkt trwała do ostatnich rzutów, a 
ostatecznie oba zespoły musiały po-
godzić się z remisem. 

Poziom spotkania liderów był 
tego dnia najwyższy, ale świetne re-
zultaty odniosły także I-ligowe eki-
py Jakub Meble, Bąków (Przedszkole 
Elemelek), czy Stick-Artu, jak i rów-
nież liderzy II ligi, gracze Monolitu.

M.B. 

Wyniki 8. kolejki I ligi:
Jakub Meble – Cargotec 8:0 2073-1749,
Skrzypczak – DJ`s Team 8:0 1911-1780,
Przedszkole – Olczak 6:2 2057-1862,
Piek/Drukarnia – Kręgielnia 4:4 2116-2103,
Eon – Sami Swoi 6:2 1993-1817,
Stick-Art – PEC 6:2 2008-1909.

Wyniki 8. kolejki II ligi:
Bez Formy – Skarbonki 0:8 1335-1649,
Irmas – Strażaki 8:0 1745-1613,
Klippan – Lucky Strike 8:0 1796-1628,
Kumpelsi – Artik 0:8 1527-1800,
Monolit – Team Strike 8:0 1962-1778,
Głos – La Fiesta 2:6 1687-1826.

Tabela I ligi:
1. Kręgielnia Rondo 8 52 16482
2. Piekarnia/Drukarnia 8 44 16310
3. Przedszkole Elemelek 8 38 16038
4. PEC   8 38 15664
5. Stick-Art  8 36 16074
6. Eon   8 36 15851
7. Piekarnia Skrzypczak 8 32 15551
8. Olczak Alarmy  8 32 15382
9. Sami Swoi  8 29 15099
10. Jakub Meble  8 26 15550
11. Cargotec  8 13 14225
12. Dj`s Team  8 8 13941

Tabela II ligi:
1. Monolit   8 54 14643
2. Klippan   8 49 14459
3. Irmas   8 49 12291
4. Team Strike  8 46 14047
5. Artik    8 42 13800
6. La Fiesta  8 39 13959
7. Głos   8 35 14038
8. Strażaki   8 28 12919
9. The Kumpels  8 22 13094
10. Skarbonki  8 18 12532
11. Lucky Strike  8 2 12085
12. Bez Formy  8 0 10090

Przedszkole Elemelek
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KINO „HELIOS”  SZCZECIN OUTLET PARK, 

ul. Struga
 11-17.11.2016r.

HAlP Stargard

Mistrzowie nie schodzą  
ze szczytu
Piłkarze Klinkieru Grzelak pozostali jedynym zespołem stargardzkiej Superligi HALP z 
kompletem wygranych po czterech kolejkach rozgrywek. W minioną niedzielę pokonali 
tynkarzy Kubery i wskoczyli na fotel lidera.

Szlagier 4. kolejki Superligi 
HALP odbył się w niedzielę w 
godzinach wieczornych w hali 
OSiR. Naprzeciw siebie stanęły 
dwie drużyny, mające na koncie 
po trzy wygrane. Triumfatorzy 
ostatnich edycji, ekipa Klinkie-
ru Grzelak nie mieli jednak li-
tości nad niespodziewanym li-
derem tabeli, Kubera Tynki-Po-
sadzki. Do przerwy prowadzili 
tylko 4:3, ale po zmianie stron 
rozstrzelał się Jarosław Piskorz 
(łącznie 5 trafień) i mecz zakoń-
czył się wysoką wygraną fawory-
ta, 9:4. Trzeba dodać, że po trzy 
bramki strzelili jeszcze Krzysz-
tof Madejak (Kubera) i Grze-
gorz Bielicki (Klinkier). W ten 
sposób mistrzowie usadowili się 
na fotelu lidera. 

Więcej emocji przyniósł tego 
dnia mecz Przedszkola Eleme-
lek z Meliorantami z Krąpiela. 
Ci pierwsi prowadzili już 3:0. 
Melioranci za sprawą Sławomira 
Kowalczyka odrabiali straty, ale 
ostatecznie polegli, 3:4. Szan-
sę na pierwsze zwycięstwo w 
tym sezonie zaprzepaścili piłka-
rze Auto Handlu. Przy stanie 1:1 
mieli karnego, którego nie wy-
korzystał Bartosz Bargiel (obro-
ną popisał się Robert Kmiecik). 
Łatwe zwycięstwa odniosły na-
tomiast szóstki Nauki Jazdy i 
eRkompu.

Tego dnia grali również I-li-
gowcy. Najefektowniejsze zwy-
cięstwo odnieśli Bossy z Sucha-
nia pokonując 4:0 przyjaciół żu-
bra. Mocną pozycję potwierdzili 
także liderzy z Hiaba.

M.B.

4. kolejka Superligi:
Melioranci - Przedszkole 3:4,
NJ Rondo - Papirus II 5:1,
Kubera - Klinkier 4:9,
eRkomp - Magma 3:0,
Granit - Auto-Handel 1:1.

4. kolejka I ligi:
MC - BudPak 2:4,
FC Porto - Zamet 3:4,
Mundurowi - Hiab 2:5,
Kalmar - Sami Swoi 2:2,
TP Żubra - Boss 0:4,
Keramzyt - Metabo 2:1.

Tabela Superligi:
1.  Klinkier Grzelak  4  12 25-9 
2.  Kubera Tynki-Posadzki  4  9  22-15 
3.  eRkomp   4  9  9-6 
4.  Aviva Zjednoczeni  3  7  15-6 
5.  Przedszkole Elemelek   4  7  12-8 
6.  Nauka Jazdy Rondo  3  6  9-5  
7.  Melioranci Krąpiel  3  3  8-10
8.  Granit Owczarek  3  2  5-6  
9.  Auto-Handel   4  1  7-14 
10.  Papirus II   4  1  6-19  
11.  Magma Hurt. Elektr.  4  0  5-25

Tabela I ligi:
1.  Hiab    4  9 20-13 
2.  Keramzyt System  4  9  22-16 
3.  Zamet    4  9  13-9  
4.  BudPak/Sinus.Net  4  9  12-12 
5.  Metabo    3  6  11-4  
6.  Mundurowi   4  6  19-13 
7.  Finkowiat Boss Suchań  4  6  12-9  
8.  Kalmar    4  5  11-11 
9.  MC    3  3  10-15 
10.  FC Porto Pyrzyce  3  1  4-13 
11.  Sami Swoi   4  1  11-22 
12.  Tow. Przyjaciół Żubra  3  0  5-13  
  

 IV Halowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej 

Kultura Dostępna:

Na granicy, Thriller, 15 LAT
czw 18;00

Premiera:

Vaiana: Skarb oceanu – 
dubbing, Komedia/Animacja/
Przygodowy, b.o.

pt 10;15 13;00 15;30 18;30, 
sb 10;15 13;00 15;30 18;30, nd 
10;15 13;00 15;30 18;30, pn 
10;15 13;00 15;30 18;30, wt 
9;00 10;15 13;00 15;30

18;30, śr 10;15 13;00 15;30 
18;30, czw 09;15 13;00 15;30 
18;30

3D Vaiana: Skarb oceanu – 
dubbing, Komedia/Animacja/
Przygodowy, b.o.

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

14;00 16;30

Sprzymierzeni – napisy, 
Thriller/Romans, 15 LAT

pt 12;00 17;45 21;15, sb 
12;00 17;45 21;15, nd 12;00 
17;45 21;15, pn 12;00 17;45 
21;15, wt 12;00 17;45 21;15, śr 
12;00 17;45 21;15, czw 12;00

17;45 21;15

Polecane:

Zły Mikołaj 2 – napisy, Ko-
media, 15 LAT

pt 13;45 18;15 21;45, sb 
13;45 18;15 21;45, nd 13;45 
18;15 21;45, pn 13;45 18;15 
21;45, wt 13;45 18;15 21;45, śr 
13;45 18;15 21;45, czw 16;00

18;15 21;45

Fantastyczne zwierzęta i jak 
je znaleźć – dubbing, Fanta-
sty/Przygodowy/Familijny, 10 
LAT

pt 10;00 14;45 17;00, sb 
10;00 14;45 17;00, nd 10;00 
14;45 17;00, pn 10;00 14;45 
17;00, wt 10;00 14;45 17;00, śr 
10;00 14;45 17;00, czw 10;00

14;45

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

pt 11;00 14;15 19;00, sb 
11;00 14;15 19;00, nd 11;00 
14;15 19;00, pn 11;00 14;15 
19;00, wt 11;00 14;15 19;00, śr 
11;00 14;15 19;00, czw 11;00

14;15 19;00

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

pt 12;45 15;45, sb 12;45 
15;45, nd 12;45 15;45, pn 
12;45 15;45, wt 12;45 15;45, śr 
12;45 15;45, czw 12;45 15;45

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

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

Światło między oceanami – 
napisy, Dramat, 15 LAT

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

Zwierzęta nocy – napisy, 
Thriller/Dramat, 15 LAT

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

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

pt 10;30 13;30 18;00 21;00, 
sb 10;30 13;30 18;00 21;00, nd 
10;30 13;30 18;00 21;00, pn 
10;30 13;30 18;00 21;00, wt 
10;30 13;30 18;00 21;00

śr 10;30 13;30 18;00 21;00, 
czw 10;30 13;30 18;00 21;00

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

pt 19;30, sb 19;30, nd 19;30, 
pn 19;30, wt 19;30, śr 19;30, 
czw 19;30

Jestem mordercą, Thriller, 
15 LAT

pt 22;00, sb 22;00, nd 22;00, 
pn 22;00, wt 22;00, śr 22;00, 
czw 22;00

Dla Dzieci :

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

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

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

sb 11;00, nd 11;30, pn 11;30, 
wt 11;30, śr 11;30, czw 10;45
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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

Sałatka z pieczonym pstrągiem 
łososiowym

Składniki:
ok. 300 g pstrąga łososiowego 
1 op. miksu sałat 
1/2 op sera feta 
ok. 8-10 szt. pomidorków 

koktajlowych 
ok. 10-12 szt. oliwek czarnych 
1/2 granatu 
przyprawa do ryb 
sól, pieprz 
Sos:
2 łyżki oliwy 
1 łyżka soku z cytryny 
1 łyżeczka musztardy 
1 łyżeczka miodu 
sól, pieprz 
Wykonanie:
Pstrąga myjemy, osuszamy, 

przyprawiamy solą, pieprzem, 
przyprawą do ryb, zawijamy w 
folię aluminiową i wkładamy do 
piekarnika nagrzanego do temp. 
180 stopni na 10 min. Po tym 
czasie otwieramy folię i zosta-

wiamy rybę w piekarniku jesz-
cze na 5 min. Studzimy i kroimy 
na mniejsze kawałki. Sałatę roz-
rywamy na mniejsze kawałki. 
Układamy na talerzu. Pomidor-
ki myjemy i kroimy w ćwiartki. 
Oliwki kroimy na połówki, a ser 
feta w kostkę. Wyłuskujemy zia-
renka granatu.

Przygotowujemy sos: Miesza-
my oliwę z oliwek z sokiem z cy-
tryny. Dodajemy miód i musz-
tardę. Przyprawiamy solą oraz 
pieprzem i dokładnie miesza-
my aż wszystkie składniki połą-
czą się.

Na sałatę układamy kawałki 
pstrąga, ćwiartki pomidorków, 
oliwki, ser feta i posypujemy 
ziarenkami granatu. Całość po-
lewamy gotowym sosem.

Wszystkie składniki razem z 
sosem można także wymieszać 
i podać w tortilli. 

Sałatka z pieczonym 
pstrągiem łososiowym

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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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

OGŁOSZeNIe



18 Nr 90 (1731)

91 573 09 96

KRZYŻÓWKA Z nagrodą!
Dwie pierwsze osoby, które przyjdą we wtorek z właściwie rozwiązaną krzyżówką i hasłem, otrzymają najnowsze wydanie 
Dziennika Stargardzkiego. Gazetę można odebrać od godziny 9.00 w siedzibie redakcji przy ul. Szczecińskiej 26/3. Powodzenia!

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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50 gr za słowo

25.11.2016 r.  - 
„Apteka Numer Jeden” 

ul. Piłsudskiego 16
91-391-79-17

26.11.2016 r.  - 
„Apteka Chopina” 

ul. Rumuńska 9A/G/2
91-577-25-00

27.11.2016 r.  - 
„Apteka Numer Jeden” ul. 

Piłsudskiego 16
91-391-79-17

28.11.2016 r.  - 
„Miętowa” 

ul. Aleja Żołnierza 
8,10(przy przychodni)

570-211-005

29.11.2016 r.  - 
„Centrum Zdrowia”
 ul. Piłsudskiego 90

91-578-13-29

30.11.2016 r.  - 
„Zachodnia” 

oś. Zachód B14 
(PIOTR I PAWEŁ)

91-573-38-79   

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

  Sprzedam maszyny tartaczne
1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm) 
    do niewielkiego remontu – 6 000 zł. 
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł 
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szli�erka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna, 
   silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł. 
   Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759 

Nowe, 
nowoczesne 
mieszkania 

na os. Lotnisko 

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

wyjazdy od zaraz, atrakcyjne wynagrodzenie, nie znasz języka 
– zapraszamy na kurs języka niemieckiego od podstaw! 

Szczecin - 666 096 774, 502913418

podpisz umowę, wyjedź na święta i odbierz bonus do 500 
Euro! praca na stałe, na zastępstwo – od zaraz! 

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. PREMIE 

ŚWIĄTECZNE NAWET do 
300 EURO! ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działki budowlane w 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, oko-
ło 110 mkw. Tel. 781 048 729 

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

Mieszkanie 2 pokojowe w 
Stargardzie. TANIO. Tel. 796-
72-52-52 

NIERUCHOMOŚCI 
– WYNAJMĘ

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

Mieszkanie 2 pokojowe, czę-
ściowo umeblowane, po re-
moncie, 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 WY-
NAJMĘ/SPRZEDAM

Kawalerkę. Tel. 506-507-901 
NIERUCHOMOŚCI – 

SPRZEDAM/WYNAJMĘ/ZA-
MIENIĘ

Stare Miasto. Mieszkanie 2 
pok, pow. 49 m2 po remoncie. 
Sprzedam, wynajmę lub zamie-
nię na mieszkanie 1 pokojowe 
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 wyna-
grodzenie, Tel. 607 585 561 

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

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

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

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

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

Potrzebna pomoc domowa. 
Tel. 518-036-104 

USŁUGI
Usługi remontowo - budow-

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

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

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

SPRZEDAM
Karp kroczek do zarybienia 

oczek. 91 39 18 297 
INNE 

Korepetycje z matematyki i 
fizyki. Do matury i bieżące. Tel. 
698-788-709 
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91 573 09 96

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

Klasa mundurowa z II LO w komendzie
Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie, z klasy o kierunku Bezpieczeństwo publiczne, gościli w Komendzie Powiatowej Policji 
w Stargardzie. Była to kolejna okazja do zapoznania się ze specyfiką pracy służb mundurowych oraz zagadnieniami w zakresie: pracy w zespole, 
współdziałania, a także przystosowania do życia w zbiorowości ludzkiej. 

II Liceum Ogólnokształcące  im. 
C. K. Norwida w Stargardzie ści-
śle współpracując z Komendą Po-
wiatową Policji wpaja młodzieży 
właściwe postawy obywatelskie, tj.: 
dyscyplinę, patriotyzm oraz uczci-
wość. Aby zapoznać uczniów ze 
specyfiką poszczególnych służb 

mundurowych - zgodnie z opra-
cowanym programem, zajęcia sys-
tematycznie odbywają się na tere-
nie poszczególnych jednostek. Nie 
pierwszy raz wszystkim uczniom 
atrakcyjny sposób pozyskania wie-
dzy zapewnili w swojej siedzibie 
stargardzcy policjanci. Na takich 
wizytach kolejno specjalista krymi-
nalistyki tłumaczy podstawy dak-
tyloskopii i czynności, które na co 
dzień wykonuje między innymi na 
miejscu zdarzenia. O zakresie swo-
ich zadań i obowiązków służbo-

wych, a także zasadach współpracy 
z mediami opowiada Oficer Praso-
wy Komendanta Powiatowego Po-
licji w Stargardzie, a specjaliści z 
Wydziału Ruchu Drogowego pre-
zentują sprzęt i omawiają zasady 
działania w terenie. Tym razem wi-
zyta dotyczyła policjantów służą-
cych w grupie realizacyjnej, dzięki 
czemu słuchacze mieli możliwość 
przymierzenia elementów wypo-
sażenia i umundurowania funk-
cjonariusza z Nieetatowej Grupy 
Wsparcia, jaka działa w stargardz-

kiej komendzie. Rozmowa z takim 
policjantem zrodziła mnóstwo py-
tań i wzbudziła niemałe zaintere-
sowanie problematyką, jaką zaj-
mują się zamaskowani policjanci. 
Dzięki takim wizytom uczniowie 
zaznajamiają się ze specyfiką służ-
by policjantów na kolejnych stano-
wiskach, a przekazany im zasób in-
formacji na pewno wykorzystają w 
przyszłości decydując się na wybór 
zawodu policjanta. 

Podkom. Łukasz Famulski

SKLEP FIRMOWY 
NIETOPERZ s.c. 

- firany, tkaniny, serwety,
 obrusy, pasmanteria, 

rajstopy, rolety
PRZENIESIONY:

 ul.Słoneczna 12a (za Netto-pasaż)

Sporty walki

Złoty Igor
Igor Wojtas z Valiant Gold Teamu wygrał w Bielawie piaty z rzędu pojedynek na za-
wodowej scenie MMA, natomiast jego znacznie młodsi koledzy wystąpili w otwartych 
mistrzostwach Polski Gold Team w brazylijskim jiu-jitsu.

W ostatnich dniach sporo pracy 
mieli adepci szkoły walki Valiant 
Gold Team ze Stargardu. W Biela-
wie wystąpił 21-letni Igor Wojtas, 
który stoczył swoją kolejną zawodo-
wą walkę na arenie MMA. Był zna-
komicie przygotowany do pojedyn-
ku i już w pierwszej rundzie poko-
nał przeciwnika przez nokaut (du-
szenie). Było to piąte z rzędu zwy-

cięstwo Igora.
W listopadowy weekend w Sta-

rej Dąbrowie odbyły się IV Otwar-
te Mistrzostwa Polski Gold Team w 
brazylijskim Jiu Jitsu dla dzieci i do-
rosłych. Wzięło w nich udział 250 
zawodników ze Stargardu, Szcze-
cina, Poznania, Polic, Recza, Do-
brzan, Nowogardu, Zielonej Góry, 
Grodziska Wlkp, Sulechowa, Ko-

szalina, Piotrkowa Tryb., Gryfi-
na, Drawska Pom. oraz Piły. Za-
wody odbywały się na trzech ma-
tach w formule GI (w kimonach). 
Pierwszego dnia o tytuły rywalizo-
wali najmłodsi, natomiast drugie-
go dorośli. Impreza przebiegła bar-
dzo sprawnie, co było dużą zasługą 
partnerów.  

M.B

Uczestnicy turnieju w brazylijskim jiu jitsu

Igor Wojtas po kolejnej wygranej

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe


