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ul. Piłsudskiego 23/1
(za małym Tesco) Stargard

Tel. 796-834-664

Cuda 
Wianki

WYDAWCA POLSKI

Autoskup 
- skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, 
oferujemy najwyższe ceny. 

Tel. 536 079 721

s. 3 s. 12s. 3

s. 20

Nasi przedsiębiorcy 

Bohaterski 
kierowca autobusu

Jedna ofiara 
śmiertelna

Stargard, Ińsko, 
Chociwel,  Suchań

Gdzie się bawić 
na Sylwestra s. 8

Ścieki płynęły do InyUchwalili budżety 

„Home Color 
Studio”  – R. 
Juskowiak

Rada Miejska i Rada Powiatu

ReklaMa

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 
91

 5
77

 2
00

7
gr

a�
k@

do
m

ju
dy

.p
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

tel. 536 758 575
ul. Słowackiego 8c/1 •  Stargard 

Rej. online: www.stargard-rehabilitacja.pl 

Michał Bronisław Piotrowski 
fizjoterapeuta

• Masaż • 
• rehabilitacja •

Skup Aut 
Gotówka- 

od ręki 
Rocznik- 
od 2000 r.

502 011 742

swoim bliskim
Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 35 zł - szt. - od 5 szt. - 30 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165 •  91 577 2007

e-mail: gra�ik@domjudy.pl
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Zrób prezent

swoim bliskim
Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

Cena: 35 zł - szt. - od 5 szt. - 30 zł/szt
Przynieś/przyślij zdjęcie (e-mailem) i tekst  

do swojego kalendarza. Resztę wykonamy my!
Tel. 91 39 22 165 •  91 577 2007

e-mail: gra�ik@domjudy.pl
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Również u nas takie dziwy

Okrągła kładka  
dla pieszych?

SKS Legion walczy 
o strzelnicę

s. 6,  7
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W środę (21 grudnia) na tere-
nie cmentarza, od ul. Przedwio-
śnie znaleziono pochodzący z 
czasów II wojny światowej gra-
nat. Teren został zabezpieczony 
przez Straż Miejską. Niewybuch 
leżał w ogólnodostępnym miej-
scu. Wezwano patrol saperski, 
który podjął czynności związane 
ze zdetonowaniem granatu prze-
ciwpiechotnego. 

122
Jakiś czas temu informowali-

śmy o trwającym naborze do Stra-
ży Miejskiej. Dziś już wiadomo, że 
szeregi tej formacji zasili dwóch 
nowych strażników. Na skutek 
przeprowadzonej rekrutacji Straż 
Miejska zatrudni kobietę oraz męż-
czyznę mieszkających w Stargar-
dzie. W uzasadnieniu Komendant 
Wiesław Dubij napisał, że osoby 
te spełniają niezbędne wymagania 
określone w ogłoszeniu o nabo-
rze. Nowym strażnikom życzymy 
owocnej pracy.

123
We wtorek (27 grudnia) 

służby porządkowe oczysz-
czały Park 3 Maja z gałęzi, 
które na skutek przechodzą-
cego w nocy z 26-27 grudnia 
przez Stargard orkanu „Bar-
bara”, zasypały tereny parku. 
Podobna sytuacja miała miej-
sce również w innych star-
gardzkich parkach. 

               
           KR

Nasza Sonda 

Poszukiwany właściciel 
We środę (21 grudnia) w pobliżu Stargardzkiego Centrum Kultury pod schodami 
przypadkowa osoba ujawniła wózek dziecięcy, który stał tam od kilku godzin. Wózek 
koloru niebieskiego wraz z różowym kocykiem został zabezpieczony przez powiado-
mionych o zdarzeniu policjantów z Komendy Powiatowej Policji. 

W związku z powyższym w 
przypadku rozpoznania przed-
miotowego mienia jak również 
posiadania istotnych informacji 
na temat ewentualnego właści-
ciela osoby takie proszone są o 
kontakt z prowadzącą sprawę w 
Komendzie Powiatowej Policji 
w Stargardzie przy ulicy War-
szawskiej 29, pok. 63 lub pod 
numerem telefonu: 91 48 13 539 
bądź 997 lub 112. 

podkom. Łukasz Famulski

W dzisiejszej sondzie pytamy mieszkańców, co sądzą o 
protestach opozycji parlamentarnej, która „okupuje” salę 
plenarną sejmu, nie przerywając swoich działań także w 
Wigilię i Święta.

Przemek
Uważam, że mieli rację. Bo są 

zdarzenia, z którymi nie można 
się godzić. Nie akceptuję tego, 
co zrobił marszałek Kuchciński, 
zwłaszcza jeśli chodzi o wyklu-
czenie posła zupełnie dowolną 

decyzją. Moim zdaniem w ten sposób nadużył on swoich upraw-
nień. Dlatego opozycji nie pozostała inna metoda protestu. Źle zo-
stał również przegłosowany budżet. Wolałbym, żeby to zostało zro-
bione dobrze. Nie ma więc innej drogi, aby opozycja mogła to za-
sygnalizować.

Andrzej
Sądzę, że opozycja ma ra-

cję, z tego względu, że dzieje 
się źle. Partia rządząca robi to, 
co chce, łamiąc wszelkie zasa-
dy konstytucyjne. Przykro jest 
na to patrzeć i myślę, że pro-
test jest wskazany, dlatego go 
popieram. Niech ludzie, którzy 
rządzą opamiętają się. Niech się 
zwłaszcza opamięta pan prezes, dlatego że on jest tym głównym, 
który decyduje o wszystkim. 

Mirosława Tomaszewska
Moim zdaniem, to nie wiem, 

po co oni tam w ogóle przyby-
wają. Opozycja zakłóca spokój 
normalnych ludzi. Jestem ab-
solutnie przeciw nim. Przynaj-
mniej w święta powinni dać spo-
kój, nawet dlatego żeby ludzie 
się nie denerwowali. Myślę, że 
mimo wszystko PiS dużo poma-

ga społeczeństwu. Widzę właśnie te zalety, natomiast opozycja przez 
osiem lat za wiele nie zrobiła. 

Piotr Rawecki
Wczoraj oglądałem wywiad 

jednego z dziennikarzy, który 
powiedział, że gdyby takie same 
protesty odbywały się w Niem-
czech lub we Francji, to poka-
zano by tym, co protestują, jak 
można ich uspokoić czy przy-
prowadzić do ładu. To, co oni 
wyprawiają jest śmieszne, po-
niżej krytyki. Mam 60 lat. Prze-
żyłem stan wojenny. Byłem w ówczesnej Hucie Lenina, kiedy wła-
dza pacyfikowała jej protestującą załogę. Widziałem więc wszystko 
od środka. Opozycja parlamentarna porównuje się do tej z czasów 
stanu wojennego. Oni nie mają o tym pojęcia; mieli wtedy po 10 
lat. Dla nich demokracja jest wtedy kiedy pod płaszczykiem prawa 
można sobie kraść. To wszystko, co mam w tym względzie do po-
wiedzenia. 

Bożena Szydłowska
Myślę, że chyba warto jest 

walczyć w ten sposób w słusznej 
sprawie. Opozycja ma trochę 
racji w tym, co robi. Nie moż-
na godzić się na takie rzeczy, jak 
na przykład kwestia związana z 
Trybunałem Konstytucyjnym. 

(ps)
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Silny wiatr spowodował przerwy w dostawie prądu

Konkurs z nagrodami!
Wśród czytelników, którzy do dnia 3.1.2017 dostarczą do redakcji 
Dziennika Stargardzkiego kupon konkursowy rozlosujemy 4 
podwójne vouchery ufundowane przez Kino Helios w Szczecinie

....................................................................................................
imię nazwisko telefon

Wygrani zostaną telefonicznie poinformowani o sposobie 
odbioru nagrody.

Zapraszamy do udziału!

Również u nas takie dziwy

Powstanie okrągła kładka  
dla pieszych?
Podczas uchwalania budżetu miasta na 2017 rok, radny Krzysztof Dybowski odniósł 
się do planu modernizacji Placu Wolności. Radny zaprezentował zdjęcia oryginalnej 
kładki dla pieszych, jaka powstała w Rzeszowie, pytając Prezydenta o to czy w Star-
gardzie ma powstać podobna? Prezydent nie przyznał wprost, że planowane jest takie 
rozwiązanie, jednak stwierdził, że rzeszowska kładka była inspiracją, w poszukiwaniu 
odpowiedniej koncepcji. 

Jednym z ważnych punktów 
w budżecie na 2017 rok, jest 
modernizacja Placu Wolności. 
W naszym wywiadzie ze Sła-
womirem Pajorem, sam Pre-
zydent wspominał o tym, że 
na Placu Wolności jest duży 
problem pod względem ko-
munikacji. W kolizyjny spo-
sób krzyżuje się ruch pieszych 
oraz samochodów. Wszy-
scy stargardzcy kierowcy wie-
dzą, jak zakorkowane są dro-
gi w obrębie Placu Wolności 
w godzinach szczytu, wszyst-
ko za sprawą pieszych na pa-
sach, którym co chwilę zatrzy-
mują się kierowcy.  Zbliżający 
się demontaż Kolumny Zwy-
cięstwa pozwoli na moderni-
zację Placu Wolności, dzięki 
której ruch pojazdów będzie 
płynniejszy, a piesi będą mo-
gli ominąć ruchliwą ulicę np. 
za pomocą kładek. Podczas se-
sji, radny Krzysztof Dybowski 

zwrócił uwagę na punkt doty-
czący przebudowy i moder-
nizacji tego rejonu, prezentu-
jąc projekcje zdjęć, na których 
widnieje oryginalna okrągła 
kładka, która pod koniec 2012 
roku została oddana w Rzeszo-
wie. - W związku z planowa-
ną przebudową Placu Wolno-
ści, jako rozwiązanie pan Pre-
zydent ma na myśli taki projekt 
jak to rondo w Rzeszowie? – 
pytał radny K. Dybowski. - To 
konkretne rozwiązanie było dla 
nas inspiracją.  Zwróciliśmy się 
do architekta, który przedstawi 
nam swoje rozwiązania i czeka-
my na efekty jego pracy. Wybie-
rzemy taki projekt, który będzie 
najkorzystniejszy – mówił Sła-
womir Pajor. Jeśli jednak prze-
budowa wiązać się będzie z 
podobną okrągłą kładką, może 
to oznaczać dla mieszkańców 
Rzeszowa, że nie będą już jedy-
nymi, którzy są wyszydzani w 

Internecie przez inne miejsco-
wości – jak mówią sami miesz-
kańcy Rzeszowa. Za projekt 
rzeszowskiej kładki, lub jak 
mówią inni „jedynego w Pol-
sce ronda dla pieszych” odpo-
wiadają MWM Architekci oraz 
Promost Cosulting. Wykonaw-
cą ważącej prawie 776 ton kon-
strukcji była firma Skanska, a 
jej wykonanie trwało prawie 16 
miesięcy. Na kładkę można się 
dostać korzystając z pochylni, 
schodów lub wind. Co ciekawe 
nawierzchnię kładki wyłożono 
egzotycznym gatunkiem drew-
na azowe bongossi, które jest 
bardzo wytrzymałe na zmien-
ne warunki atmosferyczne. Z 
kolei balustrady są wykona-
ne z klejonego szkła hartowa-
nego. Konstrukcja ma również 
efektowną iluminację, gdyż za-
równo pochylnie i schody, jak 
i samo rondo święcą w nocy. 
Zewnętrzna średnica pierście-
nia wynosi 39 metrów, nato-
miast kładka zawieszona jest 
5,5 metra nad poziomem tere-
nu. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 11 milionów złotych. 
Jak takie ewentualne rozwią-
zanie spodobało by się stargar-
dzianom? Być może przeko-
namy się o tym już niebawem. 
Jedno jest pewne – uchwała 
dotycząca modernizacji Pla-
cu Wolności może być jednym 
z najciekawszych projektów w 
2017 roku. 

KR

Czy w Stargardzie tak jak w Rzeszowie powstanie okrągła kładka dla pieszych

Choć rzeszowska kładka efektownie prezentuje się w nocy, to nie wszyscy miesz-
kańcy są z niej zadowoleni

Orkan „Barbara” poszalał i u nas

8,5 tysiąca 
odbiorców bez prądu
Orkan „Barbara”, który w nocy z 26 na 27 grudnia dotarł 
do województwa zachodniopomorskiego, nie oszczędził 
również mieszkańców powiatu stargardzkiego. W pew-
nym momencie bez prądu pozostało nawet 8,5 tysiąca 
odbiorców. Pełne ręce roboty mieli również strażacy, 
którzy wyjeżdżali w sumie do 23 zdarzeń. Na szczęście 
na skutek wichury nikt nie ucierpiał. 

Późny wieczór w drugi dzień 
świąt dla wielu mieszkańców 
Stargardu, upłynął przy zapalo-
nych świeczkach. Wszystko to 
za sprawą przechodzącego przez 
woj. zachodniopomorskie orka-
nu „Barbara”. W nocy z 26 na 27 
grudnia chwili wytchnienia nie 
mieli również strażacy, którzy 
23 razy interweniowali w związ-
ku z silnym wiatrem. - Strażacy z 
państwowej i ochotniczych straży 
pożarnych interweniowali przede 
wszystkim, usuwając z dróg poła-
mane drzewa i ich konary. Pod-
czas tych zdarzeń nie mieliśmy 
zgłoszeń o osobach poszkodo-
wanych. Interwencje między in-
nymi prowadziliśmy w miejsco-
wościach: Stargard - gdzie za-
bezpieczaliśmy na ul. Grodzkiej 
oderwany fragment elewacji bu-
dynku mieszkalnego, Chociwel, 
Dobrzany, Krąpiel, Marianowo - 
gdzie samochód osobowy w któ-
rym podróżowało 6 osób uderzył 
w nachylone nad jezdnią drze-
wo, Biała, gdzie drzewo spadło 
na przód samochodu osobowego, 
Bielkowo, Dzwonowo, Gogolewo, 
Żukowo, Warszyn, Odargowo, 
Modrzewo, Oświno - gdzie opa-

dający konar zerwał linię energe-
tyczną, Kępno – poinformował 
Zastępca Komendanta Powia-
towego mł. bryg. mgr Sławomir 
Łagonda. 

Silny wiatr spowodował rów-
nież przerwy w dostawie prądu. 
W sumie w rejonach Stargardu 
doszło do kilkunastu awarii li-
nii średniego napięcia 15 kV. - 
Największe miejscowości, któ-
re  pozbawione były napięcia to: 
Mieszkowice, Cedynia, Żabowo, 
Pęzino, Reptowo, Reńsko, War-
nice, Brudzewice,   Trzebiatów, 
Ulikowo, Barzkowice, Poczernin, 
Strumiany, Krajnik Dolny, Banie, 
Kunowo, Lipnik – poinformowa-
ła Regionalny rzecznik Prasowy 
Enea Operator Sylwia Rycak. W 
kulminacyjnym momencie bez 
zasilania pozostawało 8,5 tysią-
ca odbiorców. Awarie usuwane 
były na bieżąco, a wszyscy klien-
ci Enea jeszcze we wtorek (27 
grudnia) zostali zasileni. Rzecz-
nik Enea Sylwia Rycak poinfor-
mowała redakcję również o tym, 
że od środy (28 grudnia) w re-
jonie Stargardu nie odnotowano 
żadnej awarii. 

KR
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Pochówki 24.12.2016
MIROSŁAW GRZYMAŁA, lat 64 zmarł 23.12 
Pogrzeb odbył się o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 28.12.2016
JAN JANIAK, lat 79, zmarł 25.12
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu
BEATA PRZYBYLSKA, lat 49, zmarła 21.12 
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 29.12.2016
JERZY MAJEWSKI, lat 68, zmarł 30.10
Pogrzeb odbył się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
IRENA WAŁACH, lat 70, zmarła 25.12
Pogrzeb odbył się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu
WIESŁAW BŁACHUCIŃSKI, lat 64, zmarł 22.12 
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
MARIA SZUBKA-RYBOL, lat 93, zmarła 25.12
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
MARIANNA MACULEWICZ, lat 83, zmarła 26.12
Pogrzeb odbył się o godz. 12.15 na Nowym Cmentarzu
MATYLDA MATUSIAK, lat 80, zmarła 25.12
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 30.12.2016
ADAM IGNATOWICZ, lat 69, zmarł 28.12 
Wystawienie zwłok o godz. 9.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 10.00 na Nowym Cmentarzu
TADEUSZ PERDJON, lat 87, zmarł 27.12
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
GRAŻYNA BOREJKO, lat 61, zmarła 27.12
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 31.12.2016
KAZIMIERZ ŚWIERCZYK, lat 74, zmarł 28.12 
Wystawienie zwłok o godz. 10.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu

Odeszli do wieczności...

Wydarzenia świątecznego weekendu

Jedna ofiara śmiertelna, dwa 
wypadki i czterech amatorów 
jazdy na wspomaganiu
Stargardzcy policjanci podczas świąt intensywnie pracowali na drogach naszego powiatu 
po to, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. Niestety mimo wzmo-
żonych działań nie uniknięto trzech wypadków, w tym jednego ze skutkiem śmiertelnym. 
Poza tym doszło do kilku kolizji i zatrzymano cztery osoby na tzw. podwójnym gazie.

Do najpoważniejszego wypadku 
doszło w sobotę (24 grudnia) około 
godziny 11.00 na drodze pomiędzy 
Ińskiem, a Storkowem. Tam 46-let-
ni kierowca forda focusa podczas 
wyprzedzania innego pojazdu na 
prostym odcinku z nieustalonych 
przyczyn zjechał z drogi i uderzył w 
drzewo. Wskutek doznanych obra-
żeń ciała mężczyzna poniósł śmierć 
na miejscu. 

Kolejny wypadek, do jakiego do-
szło również w sobotę, miał miejsce 
w Golczewie na łuku drogi.  22-letni 
kierowca nie zapanował nad hondą 
civic, wskutek czego pojazd dacho-
wał. W samochodzie znajdował się 
również 52-letni pasażer, który wy-
magał hospitalizacji. 

Ostatnie z poważnych zdarzeń 
drogowych, które odnotowano pod-
czas świątecznych działań policjan-
tów zaistniało we wtorek (27 grud-
nia) około 15.00. 39-letni kierowca 
Quada, który zakupił pojazd w świę-
ta najwyraźniej nie zdołał opanować 
techniki jazdy i poruszając się ulicą 
Główną w Stargardzie chcąc omi-
nąć prawidłowo jadący swoim pa-
sem ruchu pojazd wypadł z cztero-
kołowca. Ze wstępnych czynności 
wynika, że najprawdopodobniej kie-

rowca, który poruszał się bez kasku i 
uprawnień znajdował się pod wpły-
wem alkoholu, ale to potwierdzą ba-
dania krwi. Ranny z poważnymi ob-
rażeniami ciała przetransportowany 
został do szpitala. 

Ponadto w czasie długiego week-
endu stargardzcy policjanci zatrzy-
mali cztery osoby na tzw. podwój-
nym gazie i kierowcę, który prowa-
dził pojazd mimo sądowego zaka-
zu. Jedna z tych osób to 32-letni kie-
rowca renault, który w organizmie 

miał niemal 2,5 promila alkoholu. 
42-letni kierowca motoroweru wy-
dmuchał ponad 1,5 promila. Podob-
ną zawartość alkoholu w organizmie 
miał również 39-letni rowerzysta, 
ale niechlubnym rekordzistą okazał 
się 36-letni amator roweru, którego 
badanie wskazało ponad trzy pro-
mile. 

Dla porównania w roku 2015 w 
podobnym okresie odnotowano je-
den wypadek i 8 kolizji. Ponadto za-
trzymano jednego kierującego na 
podwójnym gazie.

podkom. Łukasz Famulski39-letni kierowca Quada omijając prawidłowo jadący swoim pasem ruchu pojazd 
wypadł z czterokołowca

Z nieznanych przyczyn 46-letni kierowca Forda Focusa zjechał z drogi i uderzył w 
drzewo. Wskutek doznanych obrażeń ciała mężczyzna poniósł śmierć na miejscu

Hondą Civic, która dachowała w Golczewie poruszał się 22-letni kierowca, oraz 
jego 53-letni pasażer, który w wyniku zdarzenia wymagał hospitalizacji

Kontrole dzielnicowych
Jak co roku przed Sylwestrem policjanci kontrolują place 
handlowe i miejsca gdzie sprzedawane są fajerwerki. 

Stargardzcy dzielnicowi kontro-
lują punkty sprzedaży wyrobów pi-
rotechnicznych znajdujące się w na-
szym mieście, jak również na tere-
nie powiatu. Kontrole tych miejsc 
mają na celu stwierdzenie czy oso-
by zajmujące się handlem środka-
mi pirotechnicznymi posiadają wy-
magane zezwolenia, czy na opako-
waniach  umieszczone są informa-
cje dotyczące instrukcji stosowania 
tych wyrobów, a także czy miejsca 
sprzedaży wyposażone są w pod-
ręczny sprzęt gaśniczy.

Przypominamy, że obowiązuje 
całkowity zakaz sprzedaży mate-
riałów pirotechnicznych dzieciom 
i młodzieży do lat 18. Nieostrożne 
obchodzenie się z materiałami pi-
rotechnicznymi jest karane. Grozi 
za to kara aresztu, grzywny albo na-

gany. Natomiast za sprzedaż nielet-
nim materiałów pirotechnicznych, 
grozi kara pozbawienia wolności 
nawet do dwóch lat.

Warto również zapoznać się z 
Rozporządzeniem Porządkowym 
Wojewody Zachodniopomorskie-
go z dnia 13 grudnia 2016 roku, 
które w celu zapewnienia spokoju 
i bezpieczeństwa publicznego oraz 
ochrony życia i zdrowia wprowa-
dza zakaz używania wyrobów pi-
rotechnicznych od 21 grudnia 2016 
roku do 4 stycznia 2017 roku, z wy-
jątkiem 31 grudnia br. i 1 stycznia 
2017 roku. Każdy, kto decyduje się 
na zabawę fajerwerkami, musi się 
liczyć z mandatem w wysokości na-
wet 500 zł.

podkom. Łukasz Famulski
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Naszej koleżance
 Małgorzacie Adamczak 

wyrazy szczerego współczucia
 z powodu śmierci 

Brata 
Składają 

pracownicy 
I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie

kONdOleNCJe

SkS legion walczy o strzelnicę

Chyba nie pomogą zasługi…
Ponownie na sesji Rady Powiatu powrócił temat strzelnicy sportowej użytkowanej przez Stargardzki Klub Strzelecki Legion. Członkowie klubu, w licznej 
grupie ustawili się z banerem pod budynkiem starostwa, a przedstawiciele Legionu na sali obrad uczestniczyli w sesji, wygłaszając swoje oświadczenie. 
W odpowiedzi swoją mowę wygłosił również przedstawiciel osób protestujących przeciwko strzelnicy. Następnie wywiązała się długa dyskusja radnych, 
którzy w większości opowiadali się za mieszkańcami Jęczydołu. Czy zatem jest to początek końca działalności SKS Legion na tej strzelnicy?

Podczas listopadowych obrad se-
sji Rady Powiatu, na sali pojawi-
li się przedstawiciele mieszkańców 
gminy Kobylanka, którzy zwrócili 
się do radnych z prośbą o pomoc, w 
kwestii likwidacji strzelnicy spor-
towej, która utrudnia im życie ze 
względu na emitowany hałas. Tym 
razem, 21 grudnia na sali oprócz 
protestujących mieszkańców, po-
jawili się również przedstawiciele 
Stargardzkiego Klubu Strzeleckie-
go Legion. Z kolei pod budynkiem 
starostwa, z wielkim plakatem re-
klamującym strzelnicę ustawiła 
się kilkudziesięcioosobowa gru-
pa członków klubu. Przedstawiciel 
klubu – Marcin Szumski – wygło-
sił krótkie oświadczenie, wcześniej 
jednak radni oraz Zarząd Powiatu, 
otrzymali małe informatory, któ-
re zostały przygotowane specjal-
nie na tę okazję. W informatorach 
można było przeczytać o aktywno-
ści klubu przez ostatnie 10 miesię-
cy, czyli przez okres użytkowania 
strzelnicy w Bielkowie. – Ponowne 
otwarcie tego wyjątkowego obiektu 
sportowego poprzedzone było ponad 
rocznym okresem gruntowych przy-
gotowań, konsultacji i ciężkiej pra-
cy. Od początku naszej działalno-
ści spotykaliśmy się z życzliwością 
i przychylnością wielu osób i orga-
nizacji z naszego powiatu - stwier-
dził Marcin Szumski - Na szczegól-
ne słowa uznania i gorące podzięko-
wania zasługują władze Stargardz-
kiej Ligi Ochrony Kraju - organiza-
cji, której wieloletnie doświadczenie 
i wiedza w szkoleniu, w szczególno-
ści najmłodszych kadetów sportów 
strzeleckich okazały się bezcenne. 
Nie sposób w tym miejscu pominąć 
Komendę Powiatową Policji w Star-
gardzie, która pomogła stworzyć 
bezpieczne warunki na strzelnicy 
i Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego. Na duże wsparcie mo-
gliśmy też liczyć ze strony Wojsko-

wej Komendy Uzupełnień w Star-
gardzie oraz 12 Brygady Zmecha-
nizowanej w Stargardzie, głównie 
w zakresie pomocy dydaktycznych 
oraz prawnych w procesie szkole-
nia i instruktażu. Kluczowa jednak 
z naszego punktu widzenia okazała 
się współpraca z Zarządem Powia-
tu Stargardzkiego, Wójtem gminy 
Kobylanka oraz sołectwa Jęczydół, 
za które dzisiaj korzystając z tej oka-
zji bardzo serdecznie państwu dzię-
kujemy. Szanowni Państwo, podsta-
wowym nadrzędnym statutowym 
celem Stargardzkiego Klubu Strze-
leckiego Legion, jest działanie ukie-
runkowane na potrzeby szerzenia 
kultury fizycznej i sportu, w zakre-
sie strzelectwa sportowego. Do reali-
zacji tego celu, niezbędna jest strzel-
nica sportowa, tak jak klubowi pił-
karskiemu niezbędne jest boisko. Ta-
kie boisko się dla nas znalazło. Oka-
zało się bowiem, że jest w powiecie 
stargardzkim strzelnica sportowa, 
którą w latach 90-tych Wojsko Pol-
skie opuściło. Strzelnica ta położona 
jest w bezpiecznym miejscu – to bez-
względny priorytet, daleko od miasta 
i jakichkolwiek zabudowań miesz-
kalnych. Proszę państwa to jest 1300 
metrów. Dla państwa informacji 
strzelnica wojskowa w Stargardzie 
mieści się 600 metrów od budynków 
mieszkalnych, konwencyjna strzelni-

ca w Budzicach to jest 300 metrów od 
budynków mieszkalnych, a niewiel-
ka myśliwska strzelnica w Grabowie 
mieści się w odległości 600 metrów 
od budynków mieszkalnych. Strzel-
nica ta sąsiaduje z jednostką wojsko-
wą, położona jest w otulinie drzew 
stanowiących naturalną barierę dla 
dźwięku – mówił Marcin Szumski. 

W kolejnej części swojego wystą-
pienia, przedstawiciel SKS Legion 
wymieniał liczne sukcesy członków 
klubu, a także organizowane przez 
klub imprezy. Nie obyło się również 
bez kontrowersji. Marcin Szumski 
powiedział m.in., że nie spotkał się 
z nieprzychylnością mieszkańców 
gminy Kobylanka, a wręcz prze-
ciwnie. Członek klubu zaznaczył, że 
te zebrane 107 podpisów pod pro-
testem przeciwko strzelnicy, mo-
gły zostać sfałszowane i klub myśli 
nad tym, aby tę sprawę skierować 
do prokuratury. Do tych zarzutów 
odniósł się przedstawiciel protestu-
jących, który w swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę na podstawę całego 
protestu.  - Jestem mieszkańcem Ję-
czydołu od kilkunastu lat. Chciał-
bym powiedzieć przede wszystkim, 
że reprezentuję tych 107 mieszkań-
ców, którzy podpisali się pod prote-
stem – powiedział Leszek Chmu-
ra - Nie słyszałem, żeby jakiś podpis 

był wyciągnięty siłą. Ludzie, którzy 
protestują przeciwko strzelnicy, nie 
są przeciwko komukolwiek i czemu-
kolwiek. Proszę nie traktować nasze-
go protestu – czy to panowie z Legio-
nu, czy też państwo radni – jako pro-
testu przeciwko jakimś osobom per-
sonalnie. Proszę też nie traktować 
tego jako protest przeciwko strzela-
niu sportowemu, czy też sportowej 
strzelnicy. Jesteśmy za tym żeby była 
utrzymana strefa ciszy i o to się sta-
ramy, ponieważ działka, na której 
usadowiona jest strzelnica, mieści się 
w obszarze Natura 2000. Są różne 
obszary Natura 2000, ten konkret-
nie jest obszarem specjalnej ochro-
ny ptaków. To jest jeden z najbar-
dziej restrykcyjnych obszarów Na-
tura 2000, głównie jeśli chodzi o ha-
łas. Na tym całym terenie nie moż-
na wyemitować praktycznie żadne-
go hałasu. Tu jest główny problem, 
ponieważ niezależnie od tego kto by 
to robił, czyli czy to byłaby organi-
zacja ze Szczecina, Poznania, War-
szawy czy ze Stargardu – to nie ma 
dla nas naprawdę znaczenia i nie 
ma dla nas znaczenia działalność. 
Nie jesteśmy przeciwko konkretnym 
osobom, tylko jesteśmy przeciwko 
strzelaniu. Gdyby to była dyskoteka, 
czy tor motocrossowy – nasza reak-
cja byłaby praktycznie taka sama. 
Nie dlatego, że nam się nie podoba-
ją tancerze, albo motocykliści, tyl-

ko dlatego, że w obszarze Natura 
2000, na którym ta działka się znaj-
duje, nie można praktycznie w ogó-
le emitować żadnego hałasu, ponie-
waż jest to tzw. natura ptasia. Głów-
nie nasz protest wywodzi się wła-
śnie stąd – mówił Leszek Chmura. 
W dalszej części głos zabrali radni. 
Beata Radziszewska zwróciła uwa-
gę na ogromny teren, jaki w zasa-
dzie bezpłatnie został oddamy SKS 
Legion. Radna B. Radziszewska za-
stanawiała się czy nie doszło do 
zbyt pochopnego ze strony władz 
powiatu przekazania tego terenu - 
Tylko przypomnę, to jest 40 ha pięk-
nego, atrakcyjnego terenu turystycz-
nego – dla zobrazowania, to jest 
400 tysięcy metrów kwadratowych 
nad jeziorem Miedwie – mówiła 
Beata Radziszewska.  Zdecydowa-
na większość radnych, którzy za-
brali głos w tej sprawie opowiadali 
się po stronie mieszkańców gminy 
Kobylanka. To oznacza, że starosta 
Ireneusz Rogowski będzie miał nie-
bawem ciężki orzech do zgryzienia, 
bo wygląda na to, że rada ma za-
miar zakończyć współpracę powia-
tu ze Stargardzkim Klubem Strze-
leckim Legion. Czy to zatem koniec 
działalności strzelnicy w Bielkowie, 
a co za tym idzie początek zwycię-
stwa protestujących? Przekonamy 
się o tym niebawem. 

KR

Wokół strzelnicy w Bielkowie robi się coraz głośniej i to nie tylko za sprawą oddawanych tam strzałów

Leszek Chmura był przedstawicielem mieszkańców gminy Kobylanka

Na zdjęciu Marcin Szumski wypowia-
dający się w imieniu Stargardzkiego 
Klubu Strzeleckiego Legion



6 Nr 99 (1740)

91 573 09 96

ReklaMa

Parkingi Strzeżone
 Os. Zachód 

przy A21, A2 i B1. 
Bezpieczne miejsce dla twojego auta. 

Zapraszamy
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Rośnie ruch na naszym lotnisku 

W tym roku prawie pół 
miliona pasażerów  
Jak podaje rzecznik prasowy międzynarodowego portu lotniczego  Szczecin- Goleniów 
(im. NSZZ Solidarność)  systematycznie wzrasta zarówno ruch pasażerski jak towarowy 
na naszym regionalnym lotnisku. 

 W listopadzie Port Lotni-
czy Szczecin-Goleniów obsłużył 
33.456 pasażerów, co stanowi 
wzrost do listopada poprzednie-
go roku o 18,12 %. Od począt-
ku roku zostało obsłużonych 
433.708 pasażerów - wzrost o 

13,47 %.  Rok 2017 powinien 
przynieść jeszcze większe wzro-
sty ilości obsłużonych pasaże-
rów.  Od 27 marca linia Ryana-
ir rozpoczyna codzienne loty 
do Warszawy. Dodatkowo, od 
czerwca, szczeciński port lot-

niczy będzie obsługiwał regu-
larne, wakacyjne czartery do: 
Dubrownika, Varny, na Kretę i 
Korfu. Takie optymistyczne in-
formacje przekazała mediom 
rzecznik portu p. Elwira Borec-
ka (Postrożna).  Wzrastają  tak-
że  przewozy  cargo. Z możliwo-
ści w tym zakresie naszego lot-
niska  korzystają m. in. firmy z 
parków  przemysłowych  Gole-
niowa i Stargardu. Przypomnij-
my, że ten regionalny  Port lot-
niczy znajduję  się  niespełna 40 
km od Stargardu więc jest to po-
dobna odległość jaką muszą po-
konać pasażerowie udający się 
na lotnisko ze Szczecina. 

red
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Bieg Noworoczny
Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki zaprasza wszystkich chętnych na 
wspólny bieg noworoczny. Start: 1 stycznia 2017 roku o godzinie 12:00 przy Bramie Py-
rzyckiej.

Gminy zapraszają na Sylwestra

Gdzie się bawić  

Stargard – Sylwestrowy 
„Disco skok w Nowy Rok”

Impreza rozpocznie się o 
godz. 22.00 na pętli autobuso-
wej przy placu Wolności i po-
trwa do godziny 1.00. Przewi-
dziane są liczne konkursy i wi-
dowiskowy pokaz fajerwerków.

Na scenie przed budynkiem 
SCK – na terenie pętli autobu-
sowej – wystąpi Renata Dąb-
kowska, wokalistka znana mię-
dzy innymi z zespołu Sixteen, z 
którym reprezentowała Polskę 
podczas festiwalu „Eurowizja”. 
W Stargardzie zabrzmią naj-
większe przeboje grupy: „Twoja 
lawa”, „Obudź we mnie Wenus” 
i inne hity. Utwory utrzyma-
ne w klimacie pop i dance wo-
kalistka zaśpiewa na żywo z ze-
społem Dystans, z którym roz-
poczynała swoją karierę.

Wszystkie pokolenia star-
gardzian będą mogły bawić 
się również w rytm kultowych 
przebojów szwedzkiej grupy 
Abba. Najlepszy w Polsce cove-
rowy zespół Abba Show zapre-
zentuje nie tylko muzykę, śpiew 
i taniec, ale również stylizacje w 
klimacie legendarnego kwarte-
tu. O atmosferę dobrej zabawy 
zadba także didżej.

Gmina Ińsko
Mieszkańców Ińska zapra-

szamy na Promenadę, gdzie 
o 23.30 rozpocznie się wspól-
ne witanie Nowego Roku. Przy 
dźwiękach muzyki wzniesiony 
zostanie toast, składane będą 
życzenia oraz odbędzie się po-
kaz fajerwerków. 

Gmina Chociwel 
Na Sylwestra w Chociwlu 

zapraszamy w okolice dwor-

ca PKP. Impreza rozpocznie 
się o godzinie 22.00 i potrwa 
do godziny 2.00. Około godzi-
ny 22.30 planowany jest występ 
zespołu Jezioranki z Krzemie-
nia, które w strojach ludowych 
będą śpiewały piosenki sylwe-
strowe. Aby podgrzać atmosfe-
rę na placu rozstawione zosta-
ną koksowniki. Dla wszystkich 
uczestników przewidziana jest 
kawa, herbata i darmowe kieł-
baski z grilla. 

Gmina Suchań
W Suchaniu jak co roku Syl-

wester odbędzie się na Rynku. 
Impreza rozpocznie się o godzi-
nie 22.00 i potrwa do godziny 
2.00. Przy dźwiękach muzyki 
wzniesiony zostanie toast, skła-
dane będą życzenia oraz odbę-
dzie się pokaz fajerwerków. 

red

SP nr 8

Jasełka w wykonaniu 
przedszkolaków
Jasełka mają wieloletnią tradycję w szkole, a w wyko-
naniu naszych przedszkolaków nabierają szczególne-
go uroku. Czy może być coś bardziej wzruszającego od 
aniołków pilnujących małego Jezusa, pastuszków przy-
noszących swe dary do szopki i królów, którzy pomimo 
swego wieku nie tracą nic ze swojego majestatu?

Przed świętami Bożego Naro-
dzenia przedszkolaki ze Szkoły 
Podstawowej nr 8 pod opieką 
nauczycielek p. Kamilli Bloch i 
p. Anny Łabędzkiej – Kaczmar-
czyk  zorganizowały przedsta-
wienie jasełkowe, które zapre-
zentowały swoim najbliższym. 

Mali aktorzy, we wspaniałych 
strojach przygotowanych przez 

rodziców, prezentowali się do-
skonale. Na zakończenie uro-
czystości dzieci wręczyły swo-
im bliskim samodzielnie wy-
konane upominki. Jasełka były 
wyjątkowe, obejrzeli je rodzice, 
dziadkowie oraz dzieci. 

Anna Łabędzka-Kaczmarczyk 

Zaproszonym gościom dzieci zaśpiewały kolędy i piosenki świąteczne

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z SP 8 

Jasełka u przedszkolaków z grupy 0a (6)
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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

Pasterze pośpiesznie 
udali się do Betlejem i 
znaleźli Maryję, Józefa i 
Niemowlę, leżące w żło-
bie. Gdy Je ujrzeli, opo-
wiedzieli o tym, co im 
zostało objawione o tym 
Dziecięciu. A wszyscy, 
którzy to słyszeli, dziwili 
się temu, co im pasterze 
opowiadali. Lecz Mary-
ja zachowywała wszystkie 
te sprawy i rozważała je w 
swoim sercu. A pasterze 
wrócili, wielbiąc i wysła-

wiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było 
powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać 
Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, za-
nim się poczęło w łonie [Matki]. (Łk 2,16-21)

Żyjemy w czasach kiedy to nowinka goni nowinkę. Przede 
wszystkim są to nowinki z zakresu medycyny i technolo-
gii. Wszystkie one mają wpływ na nasze życie, często nawet 
nie zdajemy sobie z tego sprawy. Maryja również przyno-
si światu nowinkę, choć lepiej powiedzieć: wielką nowinę. 
Przynosi światu nowość- Jezusa Chrystusa. Maryja przyno-
si tego, który ma wpływ na ludzkie życie o wiele większy niż 
wszystkie nowinki świata razem wzięte.

W Nowy Rok obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Ro-
dzicielki Maryi. W tym roku to wydarzenie nabiera wagi 
z kontekście setnej rodziny objawień Matki Bożej Fatimie. 
Nowy Rok staje się dla nas rokiem, w którym z większą 
uwagą będziemy przyglądać się Maryi i jej roli w zbawczym 
planie Boga. Zaczynamy od początku, od tego wydarzenia 
kiedy Maryja została Matką Jezusa, Matką Boga. Kiedy pa-
sterze przybyli do Betlejem, Maryja czuwała przy Jezusie. 
To jest pierwsza wskazówka jakimi mamy być uczniami Je-
zusa. Mamy być uczniami czuwającymi przy Nim. Być przy 
Jezusie to znaczy słuchać Jego słów. Być przy Jezusie to zna-
czy Jego słowo wcielać w życie, żyć nim na co dzień. Być 
przy Jezusie to karmić się Jego ciałem podczas Eucharystii. 
Drugą istotną kwestią, na którą zwraca nam uwagę św. Łu-
kasz ewangelista, to co Maryja zrobiła ze słowami usłysza-
nymi przez pasterzy. Maryja zachowywała wszystkie te sło-
wa i rozważała je w swoim sercu. Maryja rozważała w swo-
im sercu zaistniałe fakty, wierząc, że z czasem Bóg pozwoli 
Jej zrozumieć je w pełni. W życiu każdego z nas pojawiają 

się również pewne fakty, mające wpływ na naszą codzien-
ność: doświadczenie bezdzietności, choroba kogoś bliskie-
go, śmierć współmałżonka. Czy wtedy dalej wierzę w Boga, 
a może tracę przez to wiarę i od Niego odchodzę, przestaję 
Mu ufać? Może nawet okazuje się w wyniku pewnego do-
świadczenia, że w ogóle wiary w Boga nie miałem. Uczeń 
Jezusa zachowuje i rozważa w sercu swoje doświadcze-
nia, które mają wpływ na jego wiarę. Popatrz co jest two-
im życiowym doświadczeniem, spróbuj to nazwać. Co na-
zywasz swoim krzyżem? Czy rozważasz w swoim sercu co 
Bóg przez to od Ciebie oczekuje? Do czego pragnie Cię za-
prosić? Rozważasz w sercu czy tylko narzekasz, biadolisz, 
a przecież to i tak nie zmienia twojej sytuacji? Kim tak na-
prawdę Maryja jest? Jaki ma wpływ na losy świata, dzieje 
człowieka? Jeden ze współczesnych pustelników taką daje 
wskazówkę: Nie zaczynacie od mariologów, żeby zrozumieć 
Matkę Boga. Zacznijcie od oddania Jej serca, zupełnie i na-
prawdę. Nie róbcie już nic bez Niej. Przeżywajcie świętych 
obcowanie w najwyższym stopniu z Nią, przeżywajcie ta-
jemnicę Kościoła z Nią.

Maryja użyczyła siebie Bogu, aby mógł stać się człowie-
kiem. Pamiętając o tym, powierzamy się u progu nowego 
roku wstawiennictwu Maryi. 

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami! 

Ks Krystian Dylewski
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Nowy rok -nowe możliwości z Funduszami Europejskimi 
(harmonogram konkursów na dofinasowania w roku 2017)
  W ostatnim tekście naszego cyklu  przedstawiamy Państwu planowane w przyszłym 2017 roku konkursy zarówno w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego jak i innych programów wspieranych z  Funduszy Europej-
skich. Jest ich naprawdę dużo . Warto zapoznać się z tą ofertą. 

I. Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Zachod-
niopomorskiego 

W ramach głównego źródła 
wsparcia jakim jest RPO WZ  
planuje się wydatkować w kon-
kursach  w 2017 roku ponad 1 
mld złotych!  

Wspieranie przedsiębiorczo-
ści  

Mikro, mali i średni przedsię-
biorcy (MŚP) są jednymi z głów-
nych odbiorców wsparcia z Fun-
duszy Europejskich. Jeśli prowa-
dzisz swoją firmę, często zasta-
nawiasz się, w jakim kierunku 
mógłbyś ją rozwinąć. Chcesz po-
prawić swoją konkurencyjność i 
podnieść zyski? Mogą Ci w tym 
pomóc środki unijne. - Fundusze 
Europejskie w najbliższych la-
tach stawiają na innowacyjność. 
Aby lepiej wpływać na rozwój 
gospodarczy i społeczny, prefe-
rowane są projekty, które odzna-
czają się innowacyjnością. O  do-
finansowanie mogą ubiegać się 
przede wszystkim przedsiębior-
cy. W tabeli nr 1 przedstawiono 
harmonogram wybranych kon-
kursów ważnych dla MŚP, które 
zostaną ogłoszone w 2017 roku.  

Dbałość o stan środowiska 
naturalnego  

Celem projektów z zakresu 
ochrony środowiska naturalne-
go, jest dbałość o zrównoważo-
ny rozwój, zapobieganie nieko-
rzystnym zmianom w środo-
wisku naturalnym, monitoring 
środowiska.  Projekty te wyma-
gają ścisłej koordynacji i oparcia 
o wspólne strategie. Głównym 
odbiorcą tych dofinansowań są 
rządowe i samorządowe instytu-
cje. Niemniej  część środków jest 
skierowana także do pozarządo-
wych organizacji ekologicznych 
lub jednostek naukowych. Są 
też takie działania jak te związa-
ne z termomodernizacją czy wy-
korzystaniem energii ze źródeł 
odnawialnych, po które mogą 
wystepować także spółdzielnie, 
wspólnoty czy   przedsiębiorcy. 
W tym ostatnim zakresie war-
to zwrócić uwagę na konkurs w 
działaniu 2.7- przeprowadzenie 
kompleksowej, głębokiej moder-
nizacji energetycznej (termomo-
dernizacji) wielorodzinnych bu-
dynków mieszkaniowych. Wnio-

ski   obejmujące takie przedsię-
wzięcia można składać do 31 
lipca 2017 roku, na dofinanso-
wanie projektów przeznaczono 
21,5 mln zł. Interesujący może 
być także konkurs  w działaniu  
2.9- zastępowanie konwencjo-
nalnych źródeł energii źródłami 
odnawialnymi przede wszystkim 
korzystającymi z biomasy, bio-
gazu i energii słonecznej -nabór 
do 31.08, alokacja 14,5 mln zł

 
 Wsparcie dla osób w szcze-

gólnie trudnej sytuacji także  
na rynku pracy

  Fundusze Europejskie wspie-
rają osoby w trudnej sytuacji na 
rynku pracy oraz te, które z róż-
nych przyczyn są zagrożone wy-
kluczeniem społecznym. Cho-
dzi o osoby, które z różnych po-
wodów  w praktyce nie mogą 
uczestniczyć w życiu zawodo-
wym i społecznym swojego śro-
dowiska. O dofinansowanie na 
prowadzenie różnych działań ak-
tywizujących mogą ubiegać się 
przede wszystkim jednostki sa-
morządowe, organizacje poza-
rządowe oraz przedsiębiorstwa. 
W tym zakresie  warto zwrócić 
uwagę na możliwości wynikają-
ce z działania  7.1- programy na 
rzecz integracji osób i rodzin za-
grożonych ubóstwem i/lub wy-
kluczeniem społecznym.  Wyko-
rzystywane są tu instrumenty ak-
tywizacji edukacyjnej, społecz-
nej, zawodowej.  Wsparcia udzie-
lają Ośrodki Pomocy Społecznej 
oraz Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie, które otrzymują środ-
ki na ten cel z Funduszy Europej-
skich

Edukacja- działanie dla przy-
szłości

Warto też wspomnieć o kon-
kursach, które wspierają  eduka-
cję. Wnioskodawcami obok samo-
rządów, stowarzyszeń  mogą  być 
tutaj także  przedsiębiorcy pro-
wadzący placówki o charakterze 
edukacyjnym. W 2016 roku Zie-
lone Przedszkole w Nowogardzie 
otrzymało dofinasowanie z RPO 
WZ w ramach  działania 8.1 - two-
rzenie nowych miejsc wychowa-
nia przedszkolnego. Dofinasowa-
nie pomogło nam istotnie popra-
wić ofertę przedszkola – mówi Jan 
Kopyciński właściciel firmy- środ-
ki z  Funduszy Europejskich prze-
znaczone były bowiem nie tylko na 
zwiększenie ilości miejsc ale także 
na poszerzenie oferowanych przez 

nas usług. Dlatego nowo adapto-
wane pomieszczenie na salę zajęć  
dla dzieci  jest także bardzo do-
brze wyposażone co pozwala  prze-
prowadzać tutaj ciekawy program 
edukacyjno-rozwojowy.  Kolejny 
nabór w tym działaniu zaplano-
wany jest do 5.04.2017 roku z alo-
kacją    11,56 mln zł.

Szczegółowe informacje (tak-
że na temat innych naborów) do-
tyczące konkursów  na dofinan-
sowania z RPO WZ 2014-2020 
znajdziemy na stronie  www.rpo.
wzp.pl

  
II Lokalne Grupy Działania 
Lokalne Grupy Działania to 

organizacje działające na pod-
stawie opracowanych Lokalnych 
Strategii Rozwoju zgodnych z 

wytycznymi Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Tworzą je  
przedstawiciele organizacji za-
równo z sektora publicznego, jak 
i pozarządowego i prywatnego. 
LGD w województwie zachod-
niopomorskim opublikowały 
harmonogramy naboru wnio-
sków w konkursach na rok 2017 
dla poszczególnych działań.  
  

 Wiejska Inicjatywa Rozwoju 
w skład, której wchodzą Gmi-
ny Bielice, Chociwel, Dobrzany, 
Dolice, Ińsko, Kobylanka, Kozie-
lice, Marianowo, Pyrzyce, Star-
gard, Stara Dąbrowa, Stare Czar-
nowo, Suchań i Warnice. Gmi-
ny te mogą aplikować o środki w 
konkursach na działania wymie-
nione w poniższej tabeli nr 2. 

 Szanse Bezdroży Gmin Po-
wiatu Goleniowskiego - człon-
kami LGD są Gmina Goleniów, 
Maszewo, Nowogard, Osina, 
Przybiernów i Stepnica.

Dla tych gmin w najbliższym 
czasie ruszy nabór wniosków, 
w którym LGD będzie przyzna-
wać granty w wysokości od 5 do 
50 tys. zł. Wnioski będzie moż-
na składać na realizację szko-
leń, warsztatów i innych dzia-
łań społecznych, integrujących, 
aktywizujących, edukacyjnych i 
kulturalnych mających na celu 
wzmocnienie kapitału społecz-
nego. Więcej informacji można 

Tabela nr 1 Harmonogram wybranych konkursów dla MŚP w ramach RPO WZ

Działanie Co będzie wspierane kto może aplikować

planowany 
termin 

ogłoszenia 
naboru 

zamknię-
cie naboru

1.1 Projekty badawczo 
rozwojowe przedsię-
biorstw  TYP1 małe 
projekty badawczo 
rozwojowe 

projekty obejmujące zakup w jednostce naukowej usług 
badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem 
nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii 
produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetesto-
wanie.

mikro, małe, średnie i 
duże przedsiębiorstwa

31.05.2017 31.08.2017

1.1 Projekty badawczo 
rozwojowe przed. TYP 2 
projekty badawczo roz-
wojowe przedsiębiorstw 
wraz z przygotowaniem 
do wdrożenia

wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach 
określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, obejmujące badania 
przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe.

MSP i duże przed-
siębiorstwa oraz 
partnerstwa naukowo 
-przemysłowe w 
których liderem jest 
przedsiębiorstwo 

16.01.2017 16.03.2017

1.5 Inwestycje przed-
siębiorstw wspierające 
rozwój regionalnych 
specjalizacji oraz inteli-
gentnych specjalizacji, 
innowacyjne inwestycje 
przedsiębiorstw. 

na przedsięwzięcia podejmowane w branżach określo-
nych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa 
Zachodniopomorskiego, obejmujące inwestycje w grunty, 
budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, 
linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy 
wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowa-
dzące do:
- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego 
produktu/usługi,
- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa

31.03.2017 29.05.2017

Zielone Przedszkole w Nowogardzie - nowa sala adaptowana ze wsparciem środków z funduszy europejskich (8.1)
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redakcja@dziennikstargardzki.pl

znaleźć na stronie internetowej 
Stowarzyszenia www.szansebez-
drozy.pl/category/aktualnosci/

Nabór w 2017 roku tylko na 
działanie 3.2.1 Realizacja i pro-
mocja działań związanych z za-
chowaniem dziedzictwa lokalne-
go oraz promocją obszaru obję-
tego Lokalna Strategią Rozwoju.   
LGD Centrum Inicjatyw Wiej-
skich w w skład, którego wcho-
dzą Gminy Węgorzyno, Łobez, 
Dobra, Resko i Radowo Małe

III Programy Ogólnopolskie 

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój

W POWER   zaplanowano na 
rok 2017 - 68 konkursów. Łącz-
na kwota przeznaczona na dofi-
nansowanie obejmująca wszyst-
kie konkursy to 2 122 190 382 zł.

„Studiujesz? Praktykuj!” 
To konkurs, który zostanie 

ogłoszony w pierwszym kwarta-
le 2017 r. przez Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju. W kon-
kursie tym uczelnie wyższe we 
współpracy z przedsiębiorstwa-
mi  będą mogły uzyskać dota-
cję na staże oraz praktyki dla 
studentów. Dzięki czemu nabę-
dą oni praktyczne umiejętno-
ści i wzrosną ich kompetencje.  
Konkurs realizowany będzie w 
ramach działania 3.1 PO WER 
(„Kompetencje w szkolnictwie 
wyższym”), a kwota przeznaczo-
na na jego finansowanie to 150 
000 000 zł.

Praca w 4 miesiące 
Przez cały 2017 rok kontynu-

owane będą także działania reali-
zowane w ramach pakietu Gwa-
rancji dla Młodzieży, których ce-
lem jest zapewnienie wszystkim 
osobom do 29. roku życia dobrej 
jakościowo oferty pracy w cią-
gu 4 miesięcy od zarejestrowania 

się w urzędzie pracy. Oferowana 
praca będzie zgodna z predyspo-
zycjami osób jej poszukujących, 
a w razie konieczności zapew-
nione zostaną szkolenia umoż-
liwiające zmianę kwalifikacji lub 
ich poszerzenie.

Wspieranie osób młodych
Zaplanowano łącznie 11 kon-

kursów na projekty dotyczące 
wspierania osób młodych po-
zostających bez pracy, na któ-
re przeznaczono ponad 342 000 
000 zł. Projekty finansowane z 
Funduszy Europejskich przyczy-
niąją się do zwiększenia kompe-
tencji i umiejętności młodych lu-
dzi, a co za tym idzie stają się oni 
bardziej konkurencyjni na ryn-
ku pracy i zwiększają swoją szan-
sę na zatrudnienie. Część z nich 
może otrzymać również środki 
na założenie własnej firmy.

Polska Cyfrowa 
Program Cyfrowa Polska 

zakłada wieloletnie działa-
nia na rzecz wszechstronne-
go upowszechnienia komuni-
kacji cyfrowej. Warto tu wspo-
mnieć że trwa jeszcze nabór (do 
15.01.2017) w konkursie na dzia-
łanie 3.2 -innowacyjne rozwią-
zania na rzecz aktywizacji cy-
frowej. W konkursie tym wnio-
ski mogą składać miedzy innymi 
Uniwersytety Trzeciego Wieku. 
W konkursach Programu Pol-
ska Cyfrowa od 2017 roku wpro-
wadzone zostaną uproszczenia 
w procedurze naboru i oceny 
wniosków 

Ministerstwo Rozwoju przy-
gotowało zmiany, które ułatwią 
i przyspieszą proces udzielania 
dofinansowania, a także później-
szą realizację projektów. 

Przewidywane jest, że nowe 

zasady zaczną obowiązywać w 
pierwszym półroczu 2017 r

POIR Program Operacyjny 
Innowacyjny Rozwój 

W ostatnim czasie Minister-
stwo Rozwoju  podpisało umo-
wy na realizację  projektów po-
zakonkursowych w Programie 
Inteligentny Rozwój. Wartość 
unijnego dofinansowania na ich 
realizację przekracza 1,36 mld zł.  
Umożliwiają one wsparcie fun-
duszy venture capital . Fundusze 
te prowadzą średnio- i długoter-
minowe inwestycje w przedsię-
biorstwa niepubliczne znajdują-
ce się we wczesnych fazach roz-
woju. Wsparcie przeznaczone 
jest także dla :  inwestujących w 
startupy, udzielanie gwarancji 
kredytowych dla MSP i komer-
cjalizację wyników prac B+R.

Gwarancje na kredyty dla 
MŚP

„Utworzenie i dokapitalizo-
wanie Funduszu Gwarancyj-
nego Wsparcia Innowacyjnych 
Przedsiębiorstw” - projekt reali-
zowany przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego, który będzie 
udzielał gwarancji na kredyty i 
poręczenia na innowacyjne pla-
ny biznesowe małych i średnich 
firm. Celem tego działania jest 
nie tylko rozwój i wyposażenie 
w  nowoczesne technologie i cy-
fryzację, ale działania także po-
winny przyczyniać się do  wzro-
stu zatrudnienia.

BGK nawiąże współpracę z 
bankami, które w całym kraju 
będą udzielać kredytów dla ma-
łych i średnich  firm. Poprzez 
banki kredytobiorcy otrzyma-
ją ofertę bezpłatnych gwarancji   
na okres do 20 lat, o wartości do 
10 mln zł i do 80% wartości kre-
dytu.

Więcej informacji na temat 
gwarancji można będzie uzyskać 
na stronie BGK.

Komercjalizacja badań na-
ukowych

W ramach Programu Ope-
racyjnego Inteligentny Rozwój 
ogłoszone zostaną w 2017 roku 
konkursy dla przedsiębiorstw, 
niektóre z nich prezentujemy w 
tabeli nr 4.

Więcej informacji oraz peł-
ny harmonogram konkursów na 
rok 2017 na stronie 

www.poir.gov.pl/strony/sko-
rzystaj/harmonogram-naborow-
-wnioskow/

Dane teleadresowe:
Urząd Marszałkowski 

Województwa
Zachodniopomorskiego

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich

w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin

Telefony do konsultantów
tel. 800 34 55 34, 91 432 94 32, 91

432 94 33, 91 432 94 35
www.fundusze-europejskie.gov.pl

Szanse Bezdroży Gmin 
Powiatu Goleniowskiego 

 ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów
tel./fax. +48 91 461 25 84

kom. +48 504 062 884
biuro@szansebezdrozy.pl
www.szansebezdrozy.pl 

Wiejska Inicjatywa Rozwoju 
ul. Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard
tel: 91 578 43 78 
wir-lgd@wp.pl

www.wir-lgd.org.pl 

LGD Centrum Inicjatyw 
Wiejskich w Łobzie 

ul. Drawska 6, 73-150 Łobez
Tel: 91 57 37 329,

www.lobez.org 

Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa

sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401

Faks: +48 22 20 13 408 
opr. Jowita Pawlak

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Tabela nr 2 Harmonogram konkursów na rok 2017 ogłaszanych przez LGD Wiejska Inicjatywa Rozwoju 

Działanie Cel działania kto może aplikować
planowany termin 

ogłoszenia naboru i ew. 
kwoty alokacji 

2.1.2 „Akademia
Wolnego Czasu” Operacje w zakresie 
wzmocnienia kapitału społecznego. 

Podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środo-
wiska i zmian klimatycznych.

osoba prawna będąca organizacją 
pozarządową lub jednostką sekto-
ra finansów publicznych, z terenu 
objętym LGD

I półrocze 2017 r.
granty -150 tys. 

Tworzenie, rozwój i wyposażenie 
publicznej infrastruktury turystycz-
no-rekreacyjnej.

Operacja dotyczy budowy, przebu-
dowy ogólnodostępnej infra-
struktury kulturalnej, turystycznej 
rekreacyjnej,

członkowie LGD oraz NGO II półrocze 2017 r.
- 1 500 tys.

Wspieranie lokalnego dziedzictwa członkowie LGD oraz NGO II półrocze 2017 r.
- 600 tys.

Tabela nr 3 Harmonogram konkursów na rok 2017 ogłaszanych przez LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Działanie Cel działania kto może aplikować planowany termin 
ogłoszenia naboru 

1.1.2.Wspieranie
rozwoju mikro i
małej przedsiębiorczości.

Operacja dotyczy rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich przez
rozwijanie działalności gospo-
darczej

podmiot będący:
osobą fizyczną, ma miejsce zamieszkania na obszarze 
wiejskim objętym LSR 

I półrocze 2017 r.
Dofinansowanie 
do 300 tys. zł,

Działania aktywizujące i 
integrujące. 

Organizacja konkursów zwiększa-
jących wiedzę i świadomość na 
temat dziedzictwa przyrodnicze-
go, kulturowego.

osoba prawna będąca organizacją pozarządową lub 
jednostką sektora finansów
publicznych, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału 
znajduje się na obszarze objętym LSR
LGD

II półrocze 2017 r.

Tabela nr 4 Wybrane konkursy dla MŚP w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ogłaszane w 2017 roku.

Działanie/ poddziałanie Co będzie wspierane kto może aplikować

planowa-
ny termin 

ogłoszenia 
naboru 

zamknięcie 
naboru

1.1.1 badania przemy-
słowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przed-
siębiorstwa

Na projekty, które obejmują badania 
przemysłowe i eksperymentalne prace 
rozwojowe albo eksperymentalne prace 
rozwojowe.

mikro, małe i 
średnie przedsię-
biorstwa oraz dla 
dużych przedsię-
biorców

01.03.2017 30.06.2017

2.3.4 Ochrona własności 
przemysłowej   uzyskania 
prawa ochrony własności 
przemysłowej

Na patenty, prawa ochronne na wzory 
użytkowe oraz prawa z rejestracji na wzory 
przemysłowe. 

mikro, małe i 
średnie przedsię-
biorstwa

16.05.2017 grudzień 
2017 konkurs 
podzielony na 
etapy

3.2.2 Kredyty na innowa-
cje technologiczne.

Na wdrożenia innowacji technologicznych, 
będących wynikiem własnych prac B+R  
lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  
przedsiębiorców w ramach projektu.

mikro, małe i 
średnie przedsię-
biorstwa

20.02.2017 29.03.2017
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Nasi Przedsiębiorcy: „Home Color Studio” – Robert Juskowiak

Mieszalnia mieści się przy ul. Jugosłowiańskiej 9

Robert Juskowiak jest autoryzowanym sprzedawcą farb marki Sigma w regionie 
zachodniopomorskim

Efekt jest profesjonalny
W stałej rubryce „Nasi Przedsiębiorcy”, tym razem odwiedziliśmy Roberta Juskowiaka, który prowadzi sklep pod nazwą „Home Color Studio”, 
mieszczący się przy ul. Jugosłowiańskiej 9. Pan Robert jest autoryzowanym sprzedawcą na nasz region profesjonalnych farb marki Sigma. W swoim 
sklepie ma również mieszalnie farb, dzięki której klienci mogą otrzymać taki kolor, jaki tylko sobie wymarzą.

Rozkręcił biznes po powrocie 
zza granicy

Sklep, czy też mieszalnia farb 
„Home Color Studio” od nie-
dawna mieści się przy ul. Jugo-
słowiańskiej 9. Wcześniej właści-
ciel prowadził swoją działalność 
w lokalu przy ul. Podchorążych. Z 
pomysłem właśnie na taką dzia-
łalność Robert Juskowiak ruszył 
w 2015 roku, jednak oficjalne 
otwarcie miało miejsce w marcu 
2016 roku. Zapytaliśmy naszego 
rozmówcę skąd akurat pomysł na 
taką działalność, tym bardziej, że 
na rynku jest mnóstwo punktów, 
w których można zakupić farby – 
Do prowadzenia takiej działalno-
ści namówił mnie kolega, bo ma 
taki sam sklep w Lesznie, z tym sa-
mym asortymentem. Jest to miej-
scowość takiej samej wielkości jak 
Stargard, z tym, że leży w Wielko-
polsce i po prostu, gdy wróciłem 
zza granicy do Polski, zastanawia-
łem się nad jakimś biznesem, żeby 
zrobić coś swojego. Tak od słowa do 
słowa wybrałem ten kierunek han-
dlu, tym bardziej, że w Stargardzie 
brakowało takiego sklepu, bo jest 
tylko Castorama, Brico Marche i 
to jest wszystko. Można tam dostać 
tanie produkty o nie najwyższej ja-
kości – wyjaśnia pan Robert. W 
sklepie „Home Color Studio” nie 
ma gotowych kolorów, aby je uzy-
skać farby muszą przejść przez 
proces mieszania. - To jest mie-
szalnia – nie ma tu gotowych ko-
lorów. Opieram się na wzorniku 
kolorów NCS Sigma , który ma 
gamę około 1950 kolorów bazo-
wych, z tym, że kolor można do-
robić w zasadzie każdy – wyjaśnia 
Robert Juskowiak. Przedsiębiorca 
nie ograniczył się jedynie do farb 
marki Sigma, jak tłumaczy, aby 
trafić do każdej grupy klientów, 
oferuje także farby „tańszych” 
producentów. - Mam również far-

by z tych troszeczkę niższych półek, 
takie jak Dekoral czy też Malfarb, 
przez to, że chciałem mieć asorty-
ment dla każdego klienta. Powiem 
jednak szczerze, że jak już ktoś do 
mnie trafi, to daje się przekonać do 
dobrych farb. Bo po prostu malu-
jąc tanią farbą, malujemy dwa-
-trzy razy, żeby dobrze pokryć te 
ściany i żeby dobrze wyglądały, bo 
jakiś stary kolor przebija i jakość 
malowania nie jest ciekawa. Nato-
miast malując Sigmą, w zasadzie 
już po pierwszej warstwie ścia-
na jest pokryta, jest już wówczas 
właściwy kolor. Malujemy drugą 
warstwę, żeby uzyskać właściwą 
później ścieralność i zmywalność, 
bo trzeba pamiętać, że wszyst-
kie te farby są zmywalne – mówi 
Robert Juskowiak. Farba Sigmy 
o najwyższej klasie zmywalno-
ści to np. Superlatex, której 10 li-
trów kosztuje w granicach 350 zł. 
Czym jest pierwsza klasa ścieral-
ności? Dowiedzieliśmy się o tym, 
po krótkiej prezentacji. Pan Ro-
bert miał przygotowany kawa-
łek powierzchni – imitacji ściany 
pomalowanej Superlatexem mar-
ki Sigma. Następnie przyniósł pi-
saki i ją pomalował. Do usunię-
cia malowideł wystarczała zwykła 
gąbka nasączona wodą. - Schodzi 
prawie wszystko, jest bardzo łatwo 
ścieralna i zmywalna. Ściana jest 
też odporna na detergenty, moż-
na ją zmywać nawet płynami ku-
chennymi, czy Domestosem. Gdy 
przy domowych pracach ukruszy 
się ściana, wystarczy naprawić to 
miejsce i pomalować jeszcze raz, 
bo farba Sigma jest tego samego 
koloru nawet przy malowaniu po 
kilku latach –ściana nie traci wła-
ściwego koloru – tłumaczy Robert 
Juskowiak. 

Mieszalnia sercem firmy
Najważniejszą maszyną w skle-

pie pana Roberta jest oczywiście 

mieszalnik, przy pomocy które-
go klienci mogą uzyskać taki ko-
lor, jaki tylko sobie wymarzą. Nie 
chodzi tutaj jedynie o farby mar-
ki Sigma, przy użyciu mieszalnika 
pan Robert uzyska odpowiednie 
kolory także z innych farb, które 
ma w ofercie. Drugą, równie waż-
ną maszyną jest tzw. wytrząsarka. 
Bez tych dwóch urządzeń, mie-
szalnia farb nie mogła by funk-
cjonować. Na czym zatem polega 
cały proces?- W tym mieszalniku 
umieszczone są dozowniki z pig-
mentami, to jest w zasadzie serce 
– najważniejsza rzecz, bo bez tej 
maszyny nie zrobimy nic. Są tak-
że mieszalniki ręczne, ale one są 
mniej precyzyjne. Ta maszyna z 
jednego litra pigmentu robi 6400 
tzw. „shotów”, czyli części, na któ-
re jest podzielony ten litr pigmen-
tu. Następnie puszka z farbą, z 
mieszalnika trafia do tzw. wytrzą-
sarki. Ta maszyna miesza przygo-
towany pigment. Po około trzech 
minutach farba jest już wymiesza-
na, choć czasami jak jest mocniej-
szy kolor to wolę dwa razy go wy-
mieszać – wyjaśnia nasz rozmów-
ca. W sklepie oprócz farb znajdu-
ją się również podstawowe narzę-
dzia, które są potrzebne każdemu 
malarzowi, jest to towar dwóch 
marek, które nasz rozmówca bie-
rze prosto od producenta. Pan 
Robert przyznaje, że jego celem 
jest popularyzowanie produktów 
marki Sigma, gdyż jest przekona-
ny co do ich wysokiej jakości. - To 
są farby z najwyższej półki, to są 
farby profesjonalne – powiem ina-
czej - efekt jest profesjonalny. Po 
pomalowaniu, dany lokal wyglą-
da tak jak samochód, który wyjeż-
dża z fabryki. Ściana wygląda zu-
pełnie inaczej. Nawet sami mala-
rze, gdy malują, to po prostu bar-
dzo lubią stosować te farby, bo one 
nie chlapią, nie pryskają, poza tym 
samo nakładanie jest bardzo wy-
godne i łatwe. Zwłaszcza ten su-
perlatex, który w konsystencji jest 
taki jak żel, a większość farb jest 
wodnista. On ma taką konsysten-
cję i nawet zapach ma przyjemny. 
Te farby nie są szkodliwe, wszyst-
kie są na bazie wody i nie mają 
żadnych rozpuszczalników – opo-
wiada R. Juskowiak. Polacy nie 
lubią do „prostych” prac domo-
wych zatrudniać fachowców. Za 
takie proste prace uważane jest 
malowanie ściany – nic bardziej 
mylnego. Nasz rozmówca na wła-
sne oczy podczas szkoleń, mógł 
się przekonać jak wygląda ścia-

na pomalowana przez niego, a jak 
przez profesjonalnego malarza. 
Ludzie nie wiedzą także o wie-
lu sprawach związanych z utwar-
dzeniem farby, przez co narzeka-
ją na owoce swojej domowej pra-
cy. - Często ludzie po pomalowa-
niu, wprowadzają się i mówią, że 
niszczy się ściana. Na to też trzeba 
zwrócić uwagę, że każda farba wy-
sycha, w ciągu dwóch-trzech go-
dzin. Natomiast pełna wytrzyma-
łość – to utwardzenie tej farby, któ-
re następuje w granicach od 3 do 
4 tygodni. Nie każdy zwraca na to 
uwagę jak czyta etykietę na farbie, 
zresztą nie wszyscy producenci to 
podają – mówi R. Juskowiak. 

Chce rozwijać świadomość o 
marce Sigma

Nasz rozmówca nie ma daleko 
idących planów na rozwój swojej 
działalności, jego podstawowym 
zadaniem jest rozwijanie świado-
mości klientów, dotyczącej wyso-
kiej jakości farb Sigma. - Na ra-
zie chciałbym się skupić na rozwi-
nięciu świadomości marki Sigma 
w Polsce, zwłaszcza tutaj w Star-
gardzie.  Wszyscy się opierają i ba-
zują na tych starszych markach, 
których nazw nie chcę wymie-
niać. Warto wiedzieć, że w Star-
gardzie tylko u mnie można kupić 
Sigmę, jestem tutaj autoryzowa-
nym sprzedawcą Sigmy na ten ry-
nek – mówi R. Juskowiak. Przed-
siębiorca przybliżył także histo-
rię firmy, której produkty oferuje 
na naszym rynku. - Sigma należy 
do koncernu PPG, jest to amery-
kański koncern, który skupia same 
największe firmy. Sigma produku-
je farby dla przemysłu. To jest tyl-
ko taki mały wycinek, tego co oni 
produkują. To są farby, których się 
używa profesjonalnie do szpitali, 
czy też renowacji Kościołów. Jest to 
farba z takimi jonami srebra, któ-

ra powoduje to, że zabija bakterie i 
wirusy na ścianach. Dodam, że fir-
ma Sigma, jeśli chodzi o farby, ma 
wszystkie atesty dotyczące higieny, 
z Państwowego Instytutu Higieny, 
a nie z jakichś Uniwersytetów, jak 
to niektóre firmy próbują obcho-
dzić. Aż 90 procent tych farb mają 
wszystkie atesty higieniczne, przez 
co mogą być nimi malowane szko-
ły. Często jeżdżę na szkolenia or-
ganizowane przez Sigmę, mogę ta-
kie szkolenia zaoferować dla wy-
konawców, dla architektów, jeśli 
tylko się rozpoczną, bo takie szko-
lenia również są organizowane 
przez Sigmę, gdzie można się do-
wiedzieć mnóstwo ważnych cieka-
wostek – mówi pan Robert. Choć 
sama marka nie daje gwaran-
cji trwałości farby przez kilkana-
ście lat, to jednak historia, którą 
przytoczył pan Robert wskazuje 
na to, że rzeczywiście ściany ma-
lowane Sigmą przez wiele lat nie 
potrzebują kolejnego malowania. 
- Przytoczę jedną historię, któ-
rą nam opowiedział wykładow-
ca. W 1987 roku Sigma wchodziła 
na polski rynek i gdzieś w okolicy 
Opola, pewna kuria remontująca 
kościół zgłosiła się po Sigmę. Zde-
cydowali, że wezmą tę farbę choć 
była jeszcze wtedy nieznana. Byli 
bardzo zadowoleni z tego wyboru 
i następne malowanie odbyło się u 
nich w 2012 roku, czyli prawie po 
25 latach! Powiedzieli wówczas, że 
już nie chcą żadną inną farbą ma-
lować, tylko chcą dokładnie taką 
samą, którą kościół był malowa-
ny 25 lat temu. To była zewnętrz-
na farba elewacyjna, bo to było 
na zewnątrz, na Śląsku gdzie wy-
stępują kwaśne deszcze – świad-
czy  to tylko o dużej jakości tej fir-
my – kończy Robert Juskowiak. 

KR
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OGŁOSZeNIe

SP w Strachocinie

Jasełka, kolędy i świąteczny klimat
Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z 
nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami.

W świąteczną atmosferę 
wprowadzili nas uczniow-
ie koła teatralnego pod ki-
erunkiem pani mgr Doroty 
Kołcz – Jędrzejewskiej, którzy 
przygotowali przedstawie-
nie jasełkowe. Zaprezentow-
ali je we wtorek (20 grudnia), 
przypominając w ten sposób 
wydarzenia sprzed ponad 
dwóch tysięcy lat, kiedy to w 
Betlejem narodziło się Boże 
Dzieciątko. Uroku inscenizacji 
dodały kolędy, które napełniły 
wszystkich świąteczną radością 
i sprawiły, że poczuliśmy 
magię zbliżających się świąt. 
Do wspólnego kolędowania 
włączyli się uczniowie, nauc-
zyciele, rodzice i zaproszeni 
goście. 

Na zakończenie zgromadzeni 
goście wysłuchali przemówie-
nia i świątecznych życzeń 
Ks. Prob. kan. dr Janusza 
Posadzy, Pana Wójta Jerzego 
Makowskiego, Pani Dyrektor 
Elżbiety Semczak – Kaczmarek. 
Wydarzenie połączono z kier-
maszem świątecznych ozdób 
wykonanych własnoręcznie 
przez uczniów oraz słodkich 
wypieków przygotowanych 
przez Samorząd Uczniowski.

    Agnieszka Kacprzykowska

Jasełka przygotowane przez uczniów z SP w Strachocinie

Na zakończenie przemawiał i składał życzenia również zastępca wójta Jerzy Makowski

Wszystkim przybyłym gościom życzenia świąteczne złożył Ks. Prob. kan dr. Janusz 
Posadzy
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Nadszedł czas podsumowań

Sportowy rok 2016 w pigułce
Już jutro będziemy witać nowy 2017 rok. Nadszedł więc czas, aby podsumować dokonania stargardzkich sportowców w mijającym 2016 roku. Czy 
był on bogaty w sukcesy? Które momenty zapadną nam w pamięci najdłużej? Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych wydarzeń sportowych 
w naszym mieście. 

STYCZEŃ
- Rok 2016 rozpoczął się od 

halowego piłkarskiego Pucharu 
Ligi HALP Stargard, który wy-
grali po raz kolejny zawodnicy 
Klinkieru Grzelak.

- W rozegranym na boisku w 
Szczecinie meczu sparingowym 
piłkarze Pogoni pokonali Błękit-
nych Stargard, 6:0. 

- 14 młodych sportowców zo-
stało uhonorowanych statuetką 
Championa za rok 2015. Mło-
dzieżowy Ośrodek Sportowy 
wyróżnił następujących spor-
towców: Gabriela Kisiel, Julia 

Miąsko (pływanie), Weronika 
Kiszka, Michał Wolański (zapa-
sy), Dawid Rezaeian, Sebastian 
Rybicki (piłka nożna), Piotr Po-
tap, Marcel Maj, Michał Huk 
(koszykówka), Marcin Jakubik, 
Zuzanna Komisarczyk, Marcel 
Łysoń, Kamil Czurak (lekkoatle-
tyka), Tamara Restel (siatków-
ka).

LUTY
- W stargardzkiej Kręgiel-

ni Rondo padł pierwszy wynik 
maksymalny. 300 punktów rzu-
cił Sebastian Jaskulski.

- Krzysztof Koziorowicz został 
nowym szkoleniowcem koszy-
karzy Spójni Stargard zastępując 
na tym stanowisku debiutujące-
go w roli I trenera, Wiktora Gru-
dzińskiego.

- 18-letnia Eliza Lenartowicz 
została brązową medalistką ha-
lowych lekkoatletycznych mi-

strzostw Polski juniorów w bie-
gu na 1500 metrów. 

- Najpopularniejszym spor-

towcem ziemi stargardzkiej za 
rok 2015 został piłkarz Błękit-
nych Stargard, Wojciech Fa-
decki. Trenerem roku wybrano 
Krzysztofa Kapuścińskiego, a 
największym wydarzeniem pół-
finałowy mecz Pucharu Polski, 
Błękitni – Lech Poznań.  

- Mieszkająca w Zieleniewie, 
Agnieszka Skrzypulec wraz z 
partnerką z łodzi, zajęła 5. miej-
sce podczas żeglarskich mi-
strzostw świata w olimpijskiej 
klasie 470. Kilka tygodni później 
w mistrzostwach Europy była 
czwarta, dzięki czemu zapewni-
ła sobie drugi start olimpijski.

- W wieku 42 lat zmarł wy-
bitny piłkarz i trener Arkadiusz 
Zając, który przez wiele lat był 
związany z Błękitnymi Stargard.

MARZEC

- 2 marca odszedł z tego świata 
na zawsze Władysław Wojtakaj-
tis. Wybitny sportowiec – pły-
wak oraz trener wielu pokoleń, 
dwukrotny olimpijczyk z Mek-
syku i Monachium miał 67 lat.

- Paulina Kaczyńska i Da-
mian Kabat sięgnęli w Toruniu 

po srebrne medale halowych 
mistrzostw Polski seniorów w 
lekkiej atletyce. Reprezentanci 
WMLKS Pomorze Stargard sta-
li na podium biegu na 3000 m.

- Minutę i 45 sekund potrze-
bował Tomasz Narkun na obro-
nę pasa mistrza KSW w wadze 
półciężkiej. Pokonał Brazylij-
czyka, Cassio Barbosa de Olive-
irę.

- Ekipa Marcina Grzelaka po 
zwycięstwie w Pucharze Ligi 
triumfowała również w XV edy-
cji rozgrywek HALP Stargard. 
Druga lokata przypadła Avivie 
Zjednoczeni, a trzecia - Przed-
szkolu Elemelek.

- Karateczka Shobu-Kana 
Stargard Berenika Prządka tuż 
po obronie pracy magisterskiej 
wybrała się na mistrzostwa Pol-
ski, gdzie wywalczyła dwa brą-
zowe medale.

- Lekkoatleci ze Stargardu 
wywalczyli trzy medale pod-
czas mistrzostw Polski w przeła-
jach, które odbyły się w Żaganiu. 
Trzecia w biegu na 5 km była 
Paulina Kaczyńska, a dwa srebr-
ne medale padły łupem drużyny 
WMLKS-u Pomorze.

KWIECIEŃ
- Koszykarze Spójni Star-

gard zakończyli I-ligowy sezon 
2015/16 na 9. miejscu, nie kwa-
lifikując się do fazy play-off. W 

drużynie All stars znalazł się 
jednak Łukasz Pacocha, który 
niestety szybko przeniósł się do 
Warszawy.

- 21-letnia Katarzyna Mą-
drowska z Feniksa Pesta Star-
gard wywalczyła brązowy medal 
młodzieżowych mistrzostw Eu-
ropy w zapasach, które odbywa-

Krzysztof Koziorowicz sprawił, że kibi-
ce znowu uwierzyli w Spójnię Stargard

Wojciech Fadecki został sportowcem roku 2015, a pod koniec tego roku przebywał 
na testach w Pogoni Szczecin

Siatkarki Spójni Stargard spełniły marzenia i grają w II lidze

Katarzyna Mądrowska zanotowała najlepszy rok w karierze. Na zdjęciu z trenerem 
klubowym Mariuszem Kucharczykiem i prezesem PZZ

Grzegorz Szymusik (Błękitni Stargard) strze-
lił bramkę dla reprezentacji Polski U-19

Błękitne Stargard miały w mijającym roku wiele powodów do radości

Władysław Wojtakajtis był jednym z 
najwybitniejszych stargardzkich spor-
towców. Zmarł w wieku 67 lat
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ły się w bułgarskim Ruse. Nato-
miast po powrocie do kraju zo-
stała młodzieżową mistrzynią 
Polski pokonując w finale klu-
bową koleżankę, Paulinę Howis.

- Na 3. kolejki przed koń-
cem sezonu kręglarze Piekarni 
Sowno/Drukarni Duchnowicz 
zapewnili sobie tytuł mistrzow-
ski stargardzkiej bowlingowej 
Ligi Czwórek.

MAJ
- 14 i 16-letni koszykarze 

Spójni Stargard zakończyli 
udział w mistrzostwach Polski 
na ćwierćfinale.

- W stargardzkiej hali OSiR 
odbył się XV Międzynarodo-
wy Turniej Tenisa Stołowego z 
udziałem zawodników z Polski, 
Holandii i Niemiec.

- Siatkarki Spójni Stargard 
przegrały decydujący bój o 
awans do II ligi z Marbą Sędzi-
szów, 2:3. Jednak kilka tygodni 
później ze względu na reorgani-
zację rozgrywek otrzymały pra-
wo gry na wyższym szczeblu.

- Paulina Kaczyńska uzyska-
ła minimum na lekkoatletyczne 
mistrzostwa Europy w Amster-
damie, gdzie nie pojechała ze 
względu na kontuzję.

CZERWIEC
- Piłkarski sezon II-ligowy za-

kończył się dla Błękitnych Star-
gard na 12. miejscu, czyli znacz-
nie słabszym od przewidywane-
go.

- Natomiast Kluczevia Star-
gard była blisko awansu do III 
ligi, zajmując 2. miejsce na fini-
szu rozgrywek IV-ligowych tra-
cąc cztery punkty do Leśnika 
Manowo. Beniaminek na tym 
szczeblu, Piast Chociwel zajął 
11. lokatę.

- Marcin Dymała jest najwięk-
szym wzmocnieniem koszykar-
skiej drużyny Spójni Stargard w 
trakcie letniego okienka transfe-
rowego. 

- Piłkarki Błękitnych Star-
gard awansowały do I ligi. W 22 
meczach sezonu 2015/16 pod-
opieczne Krzysztofa Kubackie-
go nie poniosły żadnej porażki 
z bilansem bramkowym 106-15.

- Ponad 1000 osób wzię-
ło udział w X Międzynarodo-
wym Biegu Ulicznym o Błękit-
ną Wstęgę.

- Koszykarze Gryfa Goleniów 
w debiucie wygrali rozgrywki 
Stargardzkiej Ligi Amatorskiej 
Koszykówki pokonując w finale 
ekipę Frassati. Niestety, start do 
kolejnego sezonu nie doszedł do 
skutku.

LIPIEC

- Cztery medale przywieźli 
do Stargardu z mistrzostw Pol-
ski juniorów w lekkiej atletyce 
reprezentanci dwóch klubów. 
Dla barw LLKS-u złoty krążek 
w rzucie młotem wywalczyła 
Kinga Łepkowska, a trzecia była 
Magdalena Zycer, a zawodnicz-
ka WMLKS-u Anna Wiktorczyk 
zajęła 1. miejsce w biegu na 5 km 
i drugie na 3000 metrów.

- Drużyna Tomasz Owczarka 
-Granit wygrała 24. Edycję Pił-
karskiej Ligi Oldbojów Stargard. 
Królem strzelców został Tomasz 
Grzegorczyk.

- Na stargardzkim stadionie 
lekkoatletycznym im. Jerzego 
Cieśli wymieniono nawierzch-
nię.

- Już w II rundzie Błękitni 
Stargard pożegnali się z piłkar-
skim Pucharem Polski przegry-
wając u siebie z I-ligową Bytovią 
Bytów, 1:2.

- „Ja się nie ścigam” pod takim 
hasłem amatorzy biegania zbie-
rają się w każdą środę w Parku 
Chrobrego.

SIERPIEŃ
- Ariel Wawszczyk pożegnał 

się z kibicami Błękitnych i prze-
niósł się do I ligi. Natomiast pił-
karską karierę zakończył Robert 
Gajda.

- Niespełna 1300 uczestników 
wzięło udział w XI Maratonie 
MTB Dookoła Jeziora Miedwie. 
56-kilometrową trasę najszyb-
ciej pokonał szczecinianin, Pa-
weł Piotrowicz.

- Damian Kabat na trasie w 
Gdańsku wywalczył brązowy 
medal seniorskich mistrzostw 
Polski w biegu na 10000 metrów.

- Na jeziorze Miedwie odbyły 
się regaty będące eliminacją że-
glarskiego Pucharu Polski w kla-
sie Omega. Na starcie stanęło 26 
łódek.

- Agnieszka Skrzypulec zajęła 
10. miejsce podczas olimpijskich 
regat w Rio de Janeiro.

WRZESIEŃ
- Dziewczyny z Fight Acade-

my Stargard reprezentujące nasz 
kraj podczas młodzieżowych 
mistrzostw świata w muay-thai, 
które odbywały się w egzotycz-
nej Tajlandii wywalczyły dwa 
brązowe medale. Na podium 
stanęły Natalia Klińska i Maja 
Wolańska.

- Reprezentująca barwy Fenik-
sa Stargard, Katarzyna Mądrow-
ska sięgnęła w Zgierzu po złoty 
medal w mistrzostwach Polski 
w zapasach kobiet. Podopiecz-
na Krzysztofa Kucharczyka wy-
grała rywalizację w kategorii do 
60 kg. A tydzień później okaza-
ła się najlepsza w akademickich 
mistrzostwach kraju.

- Przez trzy dni trwał koszy-
karski Memoriał Zenona Świę-
tońskiego zakończony sukcesem 
15-latków z SMS Gimnazjum nr 
4 Spójnia Stargard, których do 

boju prowadził Michał Trypuć.
- Trójka PEC-u wygrała Bow-

lingową Ligę Zakładową, a 
dwójka Eonu była najlepsza w 
stargardzkiej Lidze Dwójek.

- Ćwierć tysiąca młodych za-
paśników wystąpiło w II Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach 
Polski Szkół Podstawowych i 
Gimnazjalnych w zapasach, któ-
re rozegrano w stargardzkiej hali 
OSiR.

- Od wygranej, 76:75 nad 
GKS-em Tychy rozpoczęli ko-
lejny sezon koszykarze I-ligowej 
Spójni Stargard. Rok zakończyli 
12 zwycięstwami w 15 meczach, 
co dało 2. miejsce na półmetku 

sezonu 2016/17.
PAŹDZIERNIK
- Podczas Mistrzostw Pol-

ski młodzików w lekkoatletyce 
w Słubicach Matylda Cebulska 
wywalczyła brązowy medal na 
300 m, a Paweł Misiaszek krążek 
w tym samym kolorze w rzu-
cie młotem. Oboje reprezentują 
barwy LLKS Pomorza Stargard. 

- Podczas gali KSW w Zielo-
nej Górze stargardzki Berserker 
Tomasz Narkun pokonał Ka-
meruńczyka Thierry`ego So-
koudjou w 1. rundzie przez no-
kaut, dzięki czemu obronił pas 
mistrza wagi półciężkiej.

- Na plaży w Zieleniewie na-
stąpiło oficjalne otwarcie sezonu 
miedwiańskich morsów. 

- Reprezentanci stargardzkie-
go Klubu Karate Kamikaze wy-
walczyli w Białymstoku cztery 
medale mistrzostw Polski ju-
niorów młodszych, juniorów i 
młodzieżowców w karate WKF.

LISTOPAD
- Piłkarki Błękitnych Star-

gard dotarły do 1/8 finału Pu-
charu Polski eliminując po dro-
dze m.in. ekstra ligową Olimpię 
Szczecin. W walce o ćwierćfinał 
uległy po rzutach karnych Sztor-
mowi Gdańsk. 

- Zawodniczka klubu Shobu-
-Kan Stargard, Berenika Prząd-
ka wzięła udział w mistrzo-

stwach świata w karate WKF. W 
austriackim Linz, gdzie odby-
wały się zawody, reprezentowała 
nasz kraj w kumite +68 kg.

- Przez trzy dni najlepsi bry-
dżyści w Polsce oraz goście z 
Niemiec i Szwecji walczyli o 
triumf w 26. Memoriale Janiny 
Wielkoszewskiej. 

- Przebywający na zgrupowa-
niu reprezentacji Polski do lat 19 
w Hiszpanii, wychowanek Błę-
kitnych Stargard, Grzegorz Szy-
musik zagrał w dwóch spotka-
niach towarzyskich. W meczu ze 
Słowacją wszedł w roli rezerwo-
wego, natomiast w spotkaniu z 
Finlandią strzelił jedynego gola 

dla biało-czerwonych.   
- Młodzi koszykarze z Dąbro-

wy Górniczej zostali triumfato-
rami XXI Ogólnopolskiego Tur-
nieju Koszykówki Kadetów, któ-
ry odbył się w Stargardzie. W fi-
nale pokonali Spójnię Stargard, 
62:50.

- Rundę jesienną piłkarskiej I 
ligi podopieczni Krzysztofa Ka-
puścińskiego z Błękitnych Star-
gard zakończyli na 6. miejscu.

GRUDZIEŃ
- Podopieczna Zbigniewa 

Krzyśka, Paulina Kaczyńska wy-
stąpiła w mistrzostwach Euro-
py w biegach przełajowych. Na 
trudnej trasie we włoskiej miej-
scowości Chia Pula zajęła 52. 
miejsce.

- Katarzyna Mądrowska zaję-
ła 8. mejsce w seniorskich mi-
strzostwach świata w zapasach 
w konkurencjach nieolimpij-
skich. Na matach w Budapeszcie 
reprezentowała nasz kraj w kate-
gorii do 60 kg. 

- Natalia Wilkosz i Sebastian 
Florczak zwyciężyli w stargardz-
kim biegowym cyklu „Cztery 
Pory Roku”.

- Na stargardzkiej pływalni 
OSiR odbyła się I edycja pływac-
kiego Memoriału Władysława 
Wojtakajtisa. 

Przygotował Marcin Brański    
To był szalony rok dla Pauliny Kaczyńskiej. Medale, kontuzja, a potem start w mi-
strzostwach Europy..

Reprezentantki Fight Academy Stargard wróciły z Bangkoku z dwoma medalami

Tomasz Narkun wygrał w 2016 roku dwie walki o tytuł mistrza KSW
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KINO „HELIOS”  SZCZECIN OUTLET PARK, 

ul. Struga
 30.12.2016-5.1.2017r.

Kultura Dostępna:

Sługi Boże, Thriller/Kryminał, 15 LAT
czw 18;00
Kino Konesera:

Paterson – napisy, Komediodramat, 15 
LAT

śr 19;15
Nocne Maratony Filmowe:

Maraton Sylwestrowy Zestaw 1, 15 LAT
sb 21;30

Maraton Sylwestrowy Zestaw 2, 15 LAT
sb 21;30

Przedpremiera:

3D Assassin’s Creed – napisy, Thriller/
Akcja/Biograficzny, 12 LAT

czw 20;45

Po prostu przyjaźń, Komedia, 12 LAT
nd 19;15, czw 19;15

Sing – dubbing, Komedia/Animacja, 
b.o.

nd 17;00, pn 17;00, wt 17;00, śr 17;00, 
czw 17;00

3D Sing – dubbing, Komedia/Anima-
cja, b.o.

nd 12;00, pn 10;30, wt 10;30, śr 10;30, 
czw 10;30

Premiera:

Ukryte piękno – napisy, Dramat, 15 LAT
pt 14;15 16;30 19;00 21;15, sb 14;15 

16;30 19;00, nd 14;15 16;30 19;00 21;15, 
pn 14;15 16;30 19;00 21;15, wt 14;15 16;30 
19;00 21;15, śr 14;15

16;30 19;00 21;15, czw 14;15 16;30 19;00 
21;15

Aplik@cja – napisy, Horror, 15 LAT
pt 14;45 17;00 19;30 21;45, sb 14;45 

17;00 19;30, nd 14;45 19;30 21;45, pn 14;45 
19;30 21;45, wt 14;45 19;30 21;45, śr 14;45 
19;30 21;45, czw

14;45 19;30 21;45

Polecane:

Pasażerowie – napisy, Sci-Fi/Przygodo-
wy, 15 LAT

pt 10;15 15;30 20;45, sb 10;15 15;30, nd 
15;30 20;45, pn 15;30 20;45, wt 15;30 20;45, 
śr 15;30 20;45, czw 15;30 21;30

3D Pasażerowie – napisy, Sci-Fi/Przygo-
dowy, 15 LAT

pt 13;00 18;00, sb 13;00 18;00, nd 18;00, 
pn 13;00 18;00, wt 13;00 18;00, śr 13;00 
18;00, czw 13;00 18;00

Dusigrosz – napisy, Komedia, 12 LAT
pt 12;45 17;45, sb 12;45 17;45, nd 12;45 

17;45, pn 12;45 17;45, wt 12;45 17;45, śr 
12;45 17;45, czw 12;45 20;00

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie – 

dubbing, Sci-Fi/Akcja/Przygodowy, 10 
LAT

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

3D Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie 
– dubbing, Sci-Fi/Akcja/Przygodowy, 10 
LAT

pt 11;30 17;30, sb 11;30 17;30, nd 11;30 
17;30, pn 11;30 17;30, wt 11;30 17;30, śr 
11;30 17;30, czw 11;30 17;30

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie – na-
pisy, Sci-Fi/Akcja/Przygodowy, 10 LAT

pt 18;30 21;30, sb 18;30, nd 18;30 21;30, 
pn 18;30 21;30, wt 18;30 21;30, śr 18;30 
21;30, czw 18;30

3D Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie – 
napisy, Sci-Fi/Akcja/Przygodowy, 10 LAT

pt 14;30 20;30, sb 14;30, nd 14;30 20;30, 
pn 14;30 20;30, wt 14;30 20;30, śr 14;30 
20;30, czw 14;30 20;30

Firmowa Gwiazdka – napisy, Komedia, 
15 LAT

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

Pitbull. Niebezpieczne kobiety, Akcja/
Kryminał, 15 LAT

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

Siedem minut po północy – napisy, Dra-
mat/Fantasy, 12 LAT

pt 15;00 20;00, sb 15;00 20;00, nd 15;00 
20;00, pn 15;00 20;00, wt 15;00 20;00, śr 
15;00 20;00, czw 15;00 22;15

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć 
– dubbing, Fantasty/Przygodowy/Familij-
ny, 10 LAT

pt 11;15, sb 11;15, nd 11;15, wt 11;15, śr 
11;15, czw 11;15, pt 11;15

Dla Dzieci :

Vaiana: Skarb oceanu – dubbing, Kome-
dia/Animacja/Przygodowy, b.o.

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

Trolle – dubbing, Animacja/Przygodo-
wy/Familijny, b.o.

pt 11;00, sb 11;00, pn 11;00, wt 11;00, śr 
11;00, czw 11;00

Królowa Śniegu 3: Ogień i lód – dub-
bing, Animacja, b.o.

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

15;15 17;15

3D Królowa Śniegu 3: Ogień i lód – dub-
bing, Animacja, b.o.

pt 10;30, sb 10;30, pn 10;15, wt 10;15, śr 
10;15, czw 10;15

PM nr 4

Dzień Pluszowego Misia
1 września 2016 r. w Przed-

szkolu Miejskim nr 4 w Star-
gardzie została utworzona nowa 
grupa trzylatków z projektu 
pod nazwą: „Tworzenie nowych 
miejsc wychowania przedszkol-
nego przy  Przedszkolu Miej-
skim Nr 4 im. Jana Brzechwy 
w Stargardzie, realizowanego ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

Po uroczystym pasowaniu na 

przedszkolaka,  przyszedł czas 
na obchody pierwszego święta w 
grupie Krasnoludków. W piątek 
25 listopada 2016 r. dzieci świę-
towały Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia. Z tej okazji każdy 
mógł przyjść do przedszkola z 
ulubionym pluszakiem i przed-
stawić go grupie. Dzieci przy-
niosły małe i duże, białe, brązo-
we i wielobarwne misie. Pojawi-
ły się także słynne z ostatniej te-
lewizyjnej kampanii „Świeżaki”. 
Każdy z pluszowych ulubieńców 
był piękny i wyjątkowy. 

Ten szczególny dzień rozpo-
czął się od quizów, zagadek i 
konkursów dla dzieci. Były tańce 
i zabawy ruchowe przy muzyce. 
Dzieci śpiewały piosenkę „Jadą, 
jadą Misie”. Tańczyły parami do 
piosenki „Misie szare obydwa” 
oraz łapały bańki mydlane przy 
piosence z repertuaru uwielbia-
nego przez dzieci Gumi Misia. 

Ten wyjątkowy dzień był w 
przedszkolu pełen radości i 
uśmiechu.

Paulina Zych
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pn - pt - 7 -21
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ul. M. Reja 5a
tel. 91 577 59 90

  91 834 41 23

PRZEPIS

 Pizzerinki na cieście francuskim z 
kurczakiem i cheddarem na brokułowym 
spodzie 

Składniki:
ciasto francuskie
wędzone udko z kurczaka
pomidorki koktajlowe lub 

paprykowe
cebula
starty ser cheddar
sos brokułowy 
listki bazylii
sól morska
Sos brokułowy:
1 brokuł
1 serek topiony 
w kiełbasce
1 jajko
3 ząbki czosnku
sól, pieprz 
Wykonanie:
Sos brokułowy: brokuła 

dzielimy na różyczki, go-
tujemy w osolonej wodzie 
do miękkości, odcedzamy, 
przekładamy z powrotem 

do garnka i rozgniatamy wi-
delcem. Dodajemy czosnek, 
sól, pieprz i serek topiony. 
Mieszamy 

na gładką masę i odsta-
wiamy do ostudzenia. Do 
ostudzonej masy dodajemy 
jajko i ponownie dokładnie 
mieszamy. 

Płat gotowego ciasta fran-
cuskiego dzielimy na 9 rów-
nych prostokątów. Każdy z 
nich smarujemy sosem bro-
kułowym, pomijając brze-
gi. Na każdym prostokącie 
układamy kawałki kurczaka 
i pokrojoną w piórka cebulę. 
Posypujemy serem, układa-
my pomidorki, listki bazylii 
i posypujemy solą morską.

Pieczemy w piekarniku 
rozgrzanym do 180 stopni 
ok 15 minut. do zarumienie-
nia się rantów.

OGŁOSZeNIe

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

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

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
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Jonathan Green

MORDERSTWO W HIMALA-
JACH

Przejmujący reportaż o mrocznej stro-
nie współczesnego himalaizmu i bez-
względnym obliczu Chin.

W cieniu najwyższych gór świata roz-
grywa się dramat â wycieńczona grupa 
Tybetańczyków stara się przedostać do 
Indii, aby uniknąć prześladowań ze stro-
ny władz Chińskiej Republiki Ludowej. Na 
drodze ku wolności stają im nie tylko siły 
natury, ale także oddziały wojska, które 
nie zawahają się otworzyć ognia do ucieki-
nierów. Świadkami tego wydarzenia są hi-
malaiści, którzy przygotowują się do ata-
ku szczytowego na Czo Oju. Nie wiedzą, 
że już wkrótce zostaną postawieni wobec 
tragicznego wyboru.

Jonathan Green, dziennikarz śledczy 
specjalizujący się w reportażu wojennym, 
udał się w niedostępne rejony Tybetu, aby 
zbadać sprawę morderstwa nastoletniej 
mniszki. Wyróżniony przez Amnesty In-
ternational reportaż Morderstwo w Hi-
malajach to wynik jego trzyletniego śledz-
twa. Ta niezwykła książka jest szokującym 

świadectwem zbrodni, która wstrząsnęła 
zachodnią opinią publiczną i zainicjowała 
dyskusję o represjach, którym poddawani 
są mieszkańcy Dachu Świata przez chiń-
skie supermocarstwo.

„W podtytule tej szokującej książki Jo-
nathana Greena brakuje słowa âtchórzo-
stwo’. Wybija się ono na pierwszy plan w 
jego opowieści o zabiciu siedemnastolet-
niej tybetańskiej mniszki. Kelasang Na-
mtso. Najważniejsze w książce jest mor-
derstwo na Kelsang oraz wszystko to, co 
z tego wyniknęło. Green, doświadczony 
dziennikarz, snuje barwną opowieść przy-
kładając wagę do szczegółów. Książka po-
twierdza, że autor jest reporterem najwyż-
szej klasy.” - The Spectator

„Jedna z najbardziej niepokojących 
książek ostatnich lat.” - Macleans Maga-
zine

Wydawnictwo Poznańskie
***
Książkę „Mordestwo w Himalajach” 

można wygrać rozwiązując krzyżówkę na 
stronie 15.

Pionowo:
1. luźny żakiet lub kaftan
2. mała Elżbieta
3. obniżenie się trzewi
4. kłujący chwast
5. dopływ Konga
6. prawy dopływ Wołgi
7. mała szalupa
8. surowy wołowy
9. faraon indyjski
10. okręg w starożytnym Egipcie
11. miasto w Egipcie, naprzeciw Kairu
12. N w fizyce
13. płynie przez Berno
14. zielone drzewo afrykańskie, bligia
15. las liściasty
16. ojczyzna Mandeli
17. kłótliwa kobieta, jędza
18. gbur, ordynus
19. solówka diwy
20. na ścianie
21. tamuje krwawienie
22. choroba oczu
23. akcent metryczny 
     w wierszu iloczasowym
24. święte miasto lamaistów
25. średniowieczny Arab
26. jednostka oporu elektrycznego
27. skazał Jezusa
28. udział w zyskach
29. otologia, nauka o schorzeniach
     narządu słuchu

30. siana przez pannę
31. autor „Solaris”
32. kawał, dowcip
33. kolega fizyka
34. rym niezupełny
35. odprawia mszę
36. na spodnie z Ameryki
37. leśna dróżka
38. pot. reklama świetlna
39. rzeczne lodowe zatory
40. papugi z krzyżówek
41. w nim paliwo
Poziomo:
42. stosowany na muchy
43. zakończenie sonaty
44. garbnik z kory dębowej
45. John, piosenkarz
46. nasza gromada
47. nauka o budowie 
      organizmu człowieka
48. mityczny cesarz Chin
49. miasto z „Autosanem”
50. tanbur, instr. strunowy, rodzaj
    lutni, popularny w krajach 
    azjatyckich
51. po stówie od łebka
52. łysina
53. grecka bogini zła
54. bagienny las na nizinie Amazonki
55. egipski święty ptak
56. szwedzka nazwa miasta Turku
57. Turek ałtajski

58. kolor pomarańczowy
59. towaru na ciężarówkę
60. ma pociąg wielki do butelki
61. żużlowcy z Torunia
62. San Marino lub Watykan
63. kanton w Szwajcarii
64. mocna karta
65. stolica Omanu
66. pozostałość z dawnej epoki
67. kamień ałunowy
68. szlachecki herb polski
69. ... Mickiewicz
70. miasto w Hiszpanii 
      (Nowa Kastylia)
71. słowo wymawiane przed ołtarzem
72. strzelanie do rzutków
73. świętuje 5 V
74. ustronie, zakamarek
75. przyjaciel Holmesa
76. azjatycka roślina zbożowa
77. graniczyła z RFN
78. Patrick, amer. lekkoatleta, mistrz 

olimp. w rzucie młotem (1920)
79. drugie imię Baczyńskiego
80. założyciel Koryntu
81. odmiana agatu
82. wąż R. Kiplinga

PODPOWIEDŹ: CUENCA, IGA-
PO, IMBABA, KASAI OTIATRIA, 
URI.
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Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Trawniki 
z rolki,
ogrody

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

Opiekunka Osób 
starszych w Niemczech.
 Pracuj legalnie i bezpiecznie. 

Premie świąteczne! 
ATERIMA MED.

 Telefon 91 506 55 55
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30.12.2016 r.  - 
„Miętowa”

 ul. Aleja Żołnierza 8,10
(przy przychodni)

570-211-005

31.12.2016 r.  -
„Centrum Zdrowia”
 ul. Piłsudskiego 90

91-578-13-29

01.01.2017 r. - 
„Zachodnia” 

oś. Zachód B14 
(PIOTR I PAWEŁ) 

91-573-38-79

02.01.2017 r. - 
„Kwiatowa”

 ul. Kwiatowa 1 
91-577-63-14

03.01.2017 r. - 
„Vita” 

ul. Wojska Polskiego 12 
91-577-55-10

04.01.2017 r. - 
„Staromiejska” 

ul. Rynek Staromiejski 5 
91-577-24-43

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

NOWE MIESZKANIA – 
oś. Lotnisko, Pyrzyckie, 

Centrum. Ceny od 3250 zł/
m2 brutto. NOWE DOMY – 
ul. Podmiejska, Sadowa, os. 

Pyrzyckie. 
I WIELE INNYCH OFERT

  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 

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

Szczecin – 666096774

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 

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

NIERUCHOMOŚCI – WY-
NAJMĘ

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

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

Kawalerkę umeblowaną na 
Osiedlu Tysiąclecia. Tel. 503-
850-405

NIERUCHOMOŚCI WY-
NAJMĘ/SPRZEDAM

Kawalerkę. Tel. 506-507-901 
NIERUCHOMOŚCI – 

SPRZEDAM/WYNAJMĘ/
ZAMIENIĘ

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

DAM PRACĘ
Opiekunki do Niemiec 

od zaraz. 533 848 005
Zatrudnię kierowcę C+E, 

Norwegia – Czechy – Słowacja 
- Węgry, atrakcyjne wyna-
grodzenie, Tel. 607 585 561 

A M B E R C A R E 2 4 

Opiekunki do Niemiec, 
wymagany j. niemiecki 
komunikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/
mies. ,wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legal-
nie 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 ap-
teki w Złocieńcu. CV na 
e-mail praca@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, 
Holandia, Austria, Anglia, 
Belgia, Norwegia. Tel. 71 385 
20 18, 601 759 797

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

Kompleksowe remonty 
mieszkań. Tel. 530-959-165 

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. PREMIE 

ŚWIĄTECZNE NAWET do 
300 EURO! ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

- 91 443 51 87
   Szczecin
- 94 721 61 83 
   Koszalin
- 798 710 329 

www.partnerstal.pl

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE

SKLEP FIRMOWY 
NIETOPERZ s.c. 

- firany, tkaniny, serwety,
 obrusy, pasmanteria, 

rajstopy, rolety
PRZENIESIONY:

 ul.Słoneczna 12a (za Netto-pasaż)

OGŁOSZeNIe

Magdalena Lewandowska - ur. 29 grudnia, w. 3.680 g., dł. 
58 cm. Córka Marty i Rafała. Na zdjęciu z mamą, dziadkiem 
Andrzejem, babcią Elą i ciocią Wioletą

Karol Filipiak - ur. 27 grudnia, w. 4430 
g., dł. 61 cm. Syn Marty i Marka

OGŁOSZeNIe

 Dagmara Dwornik - ur. 25 grudnia, w. 2.500 g., 
dł. 53 cm. Córka Jowity. Na zdjęciu z mamą, wuj-
kiem Emilem i babcią Eweliną

Bohaterska postawa kierowcy autobusu

Obronił dziecko przed 
agresywnym pasażerem
Tomasz Szczęsny, kierowca MZK, bez wahania stanął w obronie chłopca, którego zaatakował jeden z 
krewkich pasażerów. Odważnej postawy pogratulował prezydent Sławomir Pajor. 

Tomasz Szczęsny we czwar-
tek 8 grudnia miał służbę w au-
tobusie linii nr 2. Około 16:40 
na przystanku przy ul. Struga, 
doszło do szamotaniny. Doro-
sły mężczyzna zaczął brutal-
nie szarpać czternastoletniego 
chłopca, który niechcący za-
haczył go plecakiem. Chłopiec 
wracał ze szkoły. W obronie 
młodego człowieka bez więk-
szego zastanowienia stanął pan 
Tomasz. 

 - Kobiety podniosły krzyk w 
autobusie. Zobaczyłem, że po-
stawny mężczyzna bez przyczy-
ny  brutalnie wyciągnął chłopca 
z autobusu. Zareagowałem in-
stynktownie. Nie może tak być, 

aby dorosły w ten sposób trak-
tował dziecko – opowiadał od-
ważny kierowca. Podczas inter-
wencji na przystanku agresyw-
ny pasażer zaatakował również 
kierowcę, który został uderzo-
ny. Wtedy na pomoc pośpieszy-
li inni pasażerowie, którzy po-
wstrzymali napastnika. Unieru-
chomiono go, aż do przyjazdu 
policji. Zdarzenie zarejestrowa-
ła wyraźnie kamera monitorin-
gu zainstalowana w autobusie. 
Tomasz Szczęsny ma 53 lata. W 
stargardzkim MZK pracuje od 
22 lat. 

 - Przyznam, że o zdarze-
niu dowiedziałem się z listu od 
jednego z mieszkańców. Nigdy 

jeszcze, jak jestem prezydentem, 
nikt nie napisał do mnie w takiej 
sprawie. W liście opowiedziano 
o zdarzeniu, a także poproszono 
mnie o przekazanie Panu ser-
decznych podziękowań. Chcia-
łem się z Panem spotkać wła-
śnie z tego względu, aby podzię-
kować, ale też poznać kierow-
cę, którego postawa jest godna 
naśladowania, a także przynosi 
chlubę Miejskiemu Zakładowi 
Komunikacji – mówił podczas 
spotkania prezydent Sławomir 
Pajor. Pan Tomasz otrzymał od 
prezydenta suweniry, a wśród 
nich pamiątkowy zegarek. 

red

Od lewej Prezydent Sławomir Pajor, Tomasz Szczęsny kierowca autobusu i dyr. MZK Jan Gumuła


