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KWIACIARNIA

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

Regulamin dostępny w salonie

Kompletna para
okularów

już od 99 zł

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

SPRAWDŹ

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

s. 4 s. 12s. 5

s. 20

F. Sikora:
Kromka 

zamarzniętego 
chleba

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

Osiedle Kluczewo

Będzie kanalizacja

23 Medale 
stargardzkich 
karateków

Pożar koło Starego 
Młyna

s. 2

Zygmunt Gabryś:  
Powiatowym 

Lekarzem 
Weterynarii

Kobylanka

Obwodnica już 
z opóźnieniem

s. 7
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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 •

Sesja Rady Miasta

Podnieśli 
ceny biletów I ścięli...

s. 6s. 4
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Puls Miasta
121

W środę (30 listopada) w 
budynku Starostwa Powia-
towego w godzinach 10:00-
14:00 odbył się Kiermasz Bo-
żonarodzeniowy. Do nabycia 
były m.in. własnoręcznie wy-
konane ozdoby, stroiki, bomb-
ki, wieńce świąteczne, czy też 
oryginalne rękodzieła. W kier-
maszu wzięło udział około 15 
wystawców. Autorami ozdób 
świątecznych byli członkowie 
stowarzyszeń, organizacji i 
szkół z powiatu. 

122
W Zespole Szkół nr 1 w Star-

gardzie gościła sędzia Anna 
Maria Wesołowska, która od-
była dwa spotkania z ucznia-
mi oraz jedno z rodzicami i na-
uczycielami. Podczas wykła-
dów sędzia rozmawiała przede 
wszystkim o konfliktach dzie-
ci z prawem oraz podkreślała 
jak ważna jest znajomość pra-
wa od najmłodszych lat. Orga-
nizatorami spotkań byli: Ze-
spół Szkół nr 1 oraz Powiato-
wy Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli w Stargardzie. 

Nasza Sonda 

123
Wandale nie mają litości dla 

Parku 3 Maja. Jakiś czas temu 
publikowaliśmy zdjęcie wyrwa-
nego kosza na śmieci, niestety 
taka sama sytuacja miała miejsce 
w nocy z wtorku na środę. Tym 
razem „oberwał” inny śmietnik. 
Trudno powiedzieć komu impo-
nuje takie zachowanie, ale osoby 
odpowiedzialne za te akty wan-
dalizmu kierują się chyba tym, że 
taki śmietnik im nie odda…

KR

Pożar koło Starego Młyna 
W minioną środę (30 listopada) o godz. 10.38 dyżurny Straży Pożarnej przyjął zgło-
szenie o pożarze przy ulicy Łąkowej.

Na miejscu zdarzenia okazało 
się, że pali się altanka ogrodowa. 
Po przeszukaniu pomieszczenia 
nie stwierdzono obecności żad-

nych osób. Straty oszacowano 
na 2.000 zł.

W akcji uczestniczyły dwa za-
stępy Straży Pożarnej. 

Na miejsce zdarzenia oczywi-
ście przybyła również policja.

red

Na miejscu pojawiły się dwa zastępy straży Po opanowaniu ognia strażacy przeszukali altanke 

Kilka dni temu sowiecka czerwona gwiazda, która przez 
dziesięciolecia „spoglądała” na miasto z kolumny na Pla-
cu Wolności została, decyzją władz miejskich, usunięta 
wraz z częścią kolumny. W dzisiejszej sondzie pytamy 
mieszkańców, co sądzą o tym wydarzeniu.

Krzysztof Pietrzak
Komunistyczne pomniki nie 

powinny stać w przestrzeni pu-
blicznej. Więc dobrze się sta-
ło, że gwiazda zniknęła z Placu 
Wolności. Dziwię się tylko dla-
czego tak późno się to stało. Od 
roku 1989 mija już ponad 25 
lat. Udało się pozmieniać na-
zwy ulic, a do tej pory w cen-
trum miasta stał taki pomnik i 
nic się z nim nie działo. 

Dorota Lisiak
Myślę, że likwidacja była do-

brym pomysłem. Trzeba trochę 
odświeżyć miasto. Mam nadzie-
ję, że w tym miejscu powstanie 
coś nowego. Może jakieś kwia-
ty, w ogóle roślinność. Uważam, 
że w Stargardzie jest wzbędnych 
sporo pomników. Możnaby było 
przeznaczyć pieniądze na inne 
cele, jak chodniki, czy latarnie. 

Marek Waszak
Mówiąc szczerze, to wszyst-

ko mi jedno, czy będzie taki czy 
inny pomnik. To jest historia. 
Właściwie, to nawet nie zwra-
całem większej uwagi, czy na 
kolumnie coś jest czy nie. Mo-
gliby teraz coś ciekawego zor-
ganizować w tym miejscu. W 
końcu Stargard trochę kwitnie. 

Jacek
Nie zgadzam się z tym. Nie 

zmienimy historii. Rosjanie wy-
zwolili te tereny. Zginęło ich 
wielu w trakcie wyzwalania 
Stargardu. Dlatego ten pomnik 
ku pamięci powinien stać. Uwa-
żam, że to jest głupota jakichś 
oszołomów. Komu przeszkadzał 
ten pomnik? Bo kto nas wyzwa-
lał? Amerykanie? Przecież usu-
wanie tego pomnika jest bez 
sensu! Moim zdaniem jest to wybielanie historii. 

Elżbieta Jaworska
Myślę, że przyszła na to naj-

wyższa pora. Chociaż usuwa-
nie wszystkiego a priori (z za-
łożenia) co jest rosyjskie też nie 
powinno mieć miejsca, bo w 
końcu to byli żołnierze, którzy 
tu ginęli. Ale ta gwiazda oso-
biście mi przeszkadzała. Uwa-
żam, iż nadszedł czas, abyśmy 
już nie czcili pamięci bolszewi-
ków. Rosjanie zresztą też ginęli 
przez komunizm. Warto żeby-

śmy umieli rozliczyć się z historią.

(ps)
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redakcja@dziennikstargardzki.pl

Kupię meldunek 
czasowy na terenie 

powiatu 
Stargardzkiego. 

Tel.507707402 

XXIV sesja rady Miejskiej

Podnieśli ceny biletów MZK
We wtorek (29 listopada) w Ratuszu odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad radni przez kilka godzin uchwalili kilkanaście projektów 
uchwał, jednak najważniejszym z nich była podwyżka cen za bilety komunikacji miejskiej. Większością głosów uchwała została przyjęta, przez co 
bilet jednorazowy będzie droższy aż o 40 groszy. Taką decyzję dyrektor MZK tłumaczył koniecznością uzyskiwania większych zysków, aby uniknąć 
przekształcenia zakładu w jednostkę budżetową. Czy takie argumenty zadowolą mieszkańców Stargardu?

Na początku sesji radni wy-
słuchali sprawozdania Prezy-
denta Miasta z pracy między 
sesjami. Po interpelacjach przy 
mównicy stanął Komendant 
Powiatowy Policji mł. insp. Ro-
bert Nowak, który poinformo-
wał Radę o stanie bezpieczeń-
stwa publicznego w Stargar-
dzie. Następnie radni przystą-
pili do rozpatrywania uchwał.  
Najpierw przyjęto uchwały w 
sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzenne-
go miasta Stargard dotyczące-
go terenu w rejonie ulic: Rotmi-
strza Witolda Pileckiego i Sza-
rych Szeregów, a także w spra-
wie ustalenia wysokości staw-
ki dotacji przedmiotowej dla 
Miejskiego Zakładu Komuni-
kacji w Stargardzie na 2016 rok. 
Ten punkt obrad odegrał waż-
ną rolę przy ustalaniu stawek 
za bilety komunikacji miejskiej 
(13. punkt podczas sesji, przyp. 
red.). Otóż w myśl tej uchwały, 
propozycja zmiany przedmio-
towej wynika z korekty planu fi-
nansowego zakładu budżetowe-
go (zmniejszenie: przychodów 
ze sprzedaży biletów, kosztów 
i stanu funduszu obrotowego 
na koniec 2016 r.) oraz zmniej-
szenia ilości planowanych wo-
zokilometrów. W związku z 
powyższym planowana dota-
cja przedmiotowa dla zakładu 
budżetowego stanowić będzie 
49,58% kosztów jego działalno-
ści (obecnie stanowi 49,21%). 
Zgodnie z zasadą wynikającą z 

art. 15 ust. 6 ustawy o finansach 
publicznych, dotacja dla zakła-
du budżetowego nie może prze-
kroczyć 50% kosztów jego dzia-
łalności. To właśnie na podsta-
wie obawy przed tym, że dota-
cja przekroczy 50%, MZK zde-
cydowało się na podwyżkę cen 
biletów. Do zasadności tej decy-
zji radnych starał się przekonać 
dyrektor MZK Jan Gumuła. – 
Przypominam, że aktualnie obo-
wiązująca taryfa ulgowa oparta 
na cenie biletu jednorazowego 
w wysokości 2,40 zł, obowiązu-
je od połowy 2012 roku. Uzna-
liśmy, że jest to najwyższy czas, 
wobec tego co powiedzieliśmy 
wcześniej o tym, że zbliżamy się 
do 50%  dotacji, czyli granicy, 
której przekroczyć nam nie wol-
no, pozostaje nam prosty wybór: 
albo wtedy gdy przekroczymy tę 
kwotę procentową przekształ-
camy zakład w jednostkę bu-
dżetową, albo generujemy wię-
cej pieniędzy. Szczerze powiem, 
że nie bardzo wyobrażam sobie 
funkcjonowanie zakładu w po-
staci jednostki budżetowej, czy-
li tak jak funkcjonują dzisiaj np. 
przedszkola i szkoły. Podwyżka 
cen biletów nie jest wielka. Pro-
ponujemy cenę biletu jednorazo-
wego w wysokości 2,80 zł. Zwróć-
my uwagę na to, że takie miasta, 
które mają podobną komunika-
cję miejską pod względem ilości 
wykonywanych kilometrów, czy-
li ilości gmin, ilości autobusów, 
wielkość aglomeracji – to ceny 
ich biletów, wahają się w prze-
dziale 2,70 zł – 3 zł. Ta cena 3 
zł np. w Gorzowie lub Koszali-
nie, obowiązuje od 2014 roku, 
w związku z tym myślę, że ten 
poziom proponowanej ceny, nie 
jest kwotą, która by zniechęca-
ła mieszkańców do korzystania 
z komunikacji miejskiej – mówił 
Jan Gumuła. Dyrektor MZK w 
ramach „rekompensaty” pod-
wyżki cen, opowiedział rów-
nież o wprowadzeniu dwóch 
nowych biletów, mianowicie bi-
letu rodzinnego weekendowe-
go oraz biletu osoby bezrobot-
nej. Radni większością głosów 
przyjęli ten projekt uchwały, 
przez co od 2017 roku ceny po-
szczególnych biletów przedsta-
wiać się będą następująco: Bilet 
jednorazowy strefa A – 2,80 zł 
(normalny) i 1,40 zł (ulgowy),  
strefa A i B oraz B i C – 4,20 zł 
(normalny) i 2,10 zł (ulgowy), 
strefy A, B i C – 5 zł (normalny) 
i 2,50 (ulgowy). Karnet dziesię-

cioprzejazdowy strefa A – 24 zł 
(normalny) i 12 zł (ulgowy). Bi-
let 24-godzinny strefa A – 8 zł 
(normalny) i 4 zł (ulgowy). Bi-
let sieciowy imienny miesięcz-
ny strefa A – 88 zł (normalny) 
i 44 zł (ulgowy), strefa A i B lub 
B i C – 116 zł (normalny) i 58 zł 
(ulgowy), strefy A, B i C – 138 
zł (normalny) i 69 zł (ulgowy). 
Bilet sieciowy piętnastodnio-
wy strefy A – 46 zł (normal-
ny) i 23 zł (miesięczny), strefy 
A i B oraz B i C – 63 zł (nor-
malny) i 31,50 zł (ulgowy), stre-
fy A, B i C – 74 zł (normalny) i 
37 zł (ulgowy). Bilet osoby po-
siadającej Stargardzką Kartę 
Dużej Rodziny strefa A – 23 zł 
(ulgowy 50%), 11,50 zł (ulgowy 
75%). Jeśli chodzi o nowe bilety, 
to rodzinny weekendowy kosz-
tował będzie 10 zł i obowiązy-
wał we wszystkich strefach. Bi-
let ten jest ważny na przejazd 
w granicach trzech stref A, B 
i C w  soboty, niedziele i  świę-
ta, dla obojga lub jednego ro-
dzica (lub opiekuna prawnego) 
z  co najmniej jednym dziec-
kiem w wieku do 18 lat. Bi-
let uprawnia do nieograniczo-
nej liczby przejazdów od godz. 
00:01 w sobotę do godz. 23:59 
w niedzielę. Jeśli bezpośrednio 
przed lub po weekendzie wypa-
da dzień świąteczny ustawowo 
wolny od  pracy, wówczas waż-
ność tego biletu przypada rów-
nież na dzień świąteczny. Pod-
czas pierwszego przejazdu bilet 
powinien być skasowany bez-
zwłocznie po wejściu do pojaz-
du.  Bilet jest ważny z dokumen-
tem stwierdzającym tożsamość 
rodzica (opiekuna prawnego) 
oraz dokumentem pozwalają-
cym ustalić wiek dziecka. Z ko-
lei bilet osoby bezrobotnej jest 
ważny na przejazd w granicach 
trzech stref A, B i C. Nabycie 
biletu jest możliwe na podsta-
wie zaświadczenia wydanego 
przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Stargardzie, raz w okresie 12 
miesięcy. Kosztował będzie 5 
zł i będzie ważny przez 30 dni 
od dnia następnego po wyda-
niu skierowania do pracy przez 
PUP w Stargardzie, a także 20 
zł w przypadku gdy dany bez-
robotny nawiąże stosunek pra-
cy – w tym przypadku taki bi-
let również ważny będzie przez 
30 dni od dnia następnego po 
podjęciu pracy. Choć dyrektor 
MZK przyznał, że podwyżki są 
niewielkie, mieszkańcy Stargar-

du mogą czuć się niezadowole-
ni i trudno im się dziwić. Za ja-
kiś czas przekonamy się czy ta 
zmiana wyjdzie MZK na lepsze 
i tak jak twierdzi dyrektor MZK 
Jan Gumuła – ta kwota nie znie-
chęci mieszkańców do korzy-
stania z komunikacji miejskiej. 
Przy kolejnych punktach ob-
rad radni byli bardziej zgodni. 
Przyjmowano kolejne projek-
ty uchwał odpowiednio w spra-
wach: uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 
2016-2026, przystąpienia do 
sporządzenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzen-
nego miasta Stargard”, przystą-
pienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego doty-
czącego terenu w rejonie byłe-
go ZNTK, sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dotyczące-
go terenu w rejonie ulicy Głów-
nej, a także w sprawie uchylenia 
uchwały dot. zwolnień w po-
datku od nieruchomości. Na-
stępnie radni przyjęli uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie w drodze 
darowizny nieruchomości Po-
wiatu Stargardzkiego, a także 
w sprawie wyrażenia zgody na 
zmianę nieruchomości grunto-
wej stanowiącej własność Gmi-
ny-Miasta Stargard, na prawo 
użytkowania wieczystego nie-
ruchomości gruntowych nie-

zabudowanych należących do 
osoby prywatnej. Po tym punk-
cie obrad Przewodnicząca Rady 
Agnieszka Ignasiak ogłosiła 
przerwę w obradach, gdyż nie-
uchronnie radni zbliżali się do 
16. punktu porządku obrad, 
czyli do uchwały dotyczącej de-

montażu Kolumny Zwycięstwa, 
zlokalizowanej na Placu Wol-
ności, a to temat, który od daw-
na elektryzował stargardzian 
i pewnym było, że nie zakoń-
czy się w ekspresowym tem-
pie. Więcej na temat tej uchwa-
ły piszemy w odrębnym arty-
kule. Podczas wtorkowej sesji 
radni nadali także nazwę jednej 
ze stargardzkich ulic. Chodzi o 
drogę położoną na działkach 
w obrębie ewidencyjnym nu-
mer 5 miasta Stargard, biegną-
cej od skrzyżowania ulic prze-
mysłowej i Fabrycznej do uli-
cy Skandynawskiej. Opisywana 
ulica od teraz nosić będzie na-
zwę „Technologicznej”. Podczas 
omawiania projektu uchwały 
w sprawie obchodów rocznic i 
świąt państwowych oraz świąt 
lokalnych w Stargardzie, naro-
dził się pomysł aby obchodzony 
był w naszym mieście „Dzień 
Pioniera”. Rada również przyję-
ła ten projekt uchwały, a czym 
dokładnie oraz kiedy miałoby 
się takie święto odbywać, na-
piszemy w kolejnym wydaniu 
dziennika Stargardzkiego. Na 
koniec radni rozpatrzyli projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia 
Programu współpracy Miasta 
Stargard z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na rok 2017. 

KR

 

 

Radni większością głosów przyjęli projekt uchwały dotyczący podwyżek cen biletów

Dyrektor MZK Jan Gumuła podwyżkę 
tłumaczył koniecznością uniknięcia 
przekształcenia zakładu w jednostkę 
budżetową

reKLaMa
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Pochówki 30.11.2016
TADEUSZ BYLEWSKI, lat 65, zmarł 25.11 
Pogrzeb odbył się o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu
HENRYK PIWOWARCZYK, lat 65, zmarł 26.11 
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu
HELENA RYNKOWSKA, lat 89, zmarła 25.11
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
JANINA POWROŹNIK, lat 88, zmarła 26.11
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 1.12.2016
KAZIMIERA RUDNIK, lat 87, zmarła 27.11
Pogrzeb odbył się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu
RAFAŁ KINERT, lat 40, zmarł 26.11 
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
WIESŁAWA TYMAŃSKA, lat 68, zmarła 28.11
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
PIOTR MICHNIK, lat 53, zmarł 27.11
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 2.12.2016
ANNA MIAZEK, lat 70, zmarła 30.11 
Wystawienie zwłok o godz. 10.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu
ZBIGNIEW KOWALCZYK, lat 61, zmarł 26.11
Wystawienie zwłok o godz. 11.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu
TADEUSZ ARNISTER, lat 64, zmarł 25.11
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
WIESŁAW STASZAK, lat 38, zmarł 27.11
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu
BEATA CHELSTOWSKA, lat 45, zmarła 27.11
Wystawienie zwłok o godz. 14.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 3.12.2016
JANINA CECOTA, lat 53, zmarła 26.11
Wystawienie zwłok o godz. 11.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu
PIOTR ŚWIERCZEWSKI, lat 43, zmarł 23.11
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
ROMAN RĄBEK, lat 66, zmarł 28.11
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
STANISŁAW SZTELA, lat 68. zmarł 30.11
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu

Odeszli do wieczności...

Zatrzymany  
za narkotyki
W minioną środę (30 listopada) funkcjonariusze z Wy-
działu Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w 
Stargardzie zatrzymali 31-latka, który posiadał znaczne 
ilości środków odurzających.

Podczas przeszukania w 
mieszkaniu podejrzanego za-
bezpieczono kilkadziesiąt gra-
mów narkotyków, było to osiem 
porcji amfetaminy, ecstasy i ma-
rihuany.

Mężczyzna zatrzymany został 
w Komendzie Powiatowej Poli-
cji w Stargardzie, a śledczy po 
zapoznaniu się ze zgromadzo-
nym materiałem dowodowym 

przedstawili mu stosowny za-
rzut. Sprawa nadal ma charak-
ter rozwojowy. 

Przypomnijmy, że zgodnie 
z ustawą za posiadanie znacz-
nych ilości środków odurzają-
cych grozi kara nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności.

podkom. Łukasz Famulski

Tryb przyspieszony  
dla nietrzeźwego kierowcy
Stargardzka drogówka zatrzymała nietrzeźwego 56-letniego kierowcę golfa. Podejrze-
wany w trakcie jazdy w organizmie miał ponad dwa promile alkoholu. Teraz w trybie 
przyspieszonym mężczyzna trafi prosto przed sąd. Za taki czyn grozi kara nawet do 2 
lat więzienia. 

W minioną środę (30 listopa-
da) około godziny 16.00 w Wap-
nicy funkcjonariusze z Wydzia-
łu Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej Policji w Star-
gardzie zatrzymali do kontroli 
kierującego golfem III. Już pod-
czas prowadzonej interwencji 
od mężczyzny wyczuwalna była 
wyraźna woń alkoholu, dlate-
go mundurowi poddali 56-latka 
badaniu, a urządzenie pomiaro-
we wskazało ponad dwa promile 
alkoholu w organizmie. 

Nietrzeźwemu kierowcy funk-
cjonariusze odebrali uprawnie-
nia do kierowania i na czas wy-
trzeźwienia zamknęli go w po-
licyjnym areszcie. Wczoraj (1 
grudnia) podejrzany usłyszał 
zarzut zagrożony karą nawet 
2 lat więzienia i w trybie przy-
spieszonym trafi na salę sądo-
wą, gdzie zapadnie wyrok w tej 
sprawie. 

Pamiętajmy, że kierowcę, któ-
ry miał ponad 0,5 promila alko-
holu we krwi, sąd pozbawi pra-

wa jazdy minimum na trzy lata, 
a maksymalnie na 15 lat. Po-
nadto niezależnie od wskazanej 
kary sąd musi orzec wobec ta-
kiej osoby świadczenie pienięż-
ne. Kierowca złapany na jeź-
dzie na podwójnym gazie po raz 
pierwszy zapłaci minimum pięć 
tysięcy zł. Dwa razy tyle, czyli 
10 tys. zł, zapłaci złapany po pi-
janemu po raz drugi. Pieniądze 
takie trafiają na konto funduszu 
osób pokrzywdzonych.

podkom. Łukasz Famulski

Osiedle Kluczewo

Kanalizacja za ponad milion 
złotych
W przyszłym roku ruszy budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Głównej, Kole-
joweji Lotników. Dzięki inwestycji zmniejszy się ryzyko powodziowe w tej części Klu-
czewa. Wszystkie prace będą kosztowały ponad milion zł, z czego prawie 900 tysięcy 
zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Umowę dotyczącą dofinanso-
wania inwestycji w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środo-
wiska podpisał prezydent Sła-
womir Pajor i Jacek Chrzanow-
ski prezes WFOŚ. – Gratuluję 
Panu Prezydentowi i Stargardo-
wi, ponieważ po raz kolejny to 
miasto jest niezawodnym bene-
ficjentem Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Cieszę się, że 
Stargard skorzystał z możliwo-
ści, które daje nam nowa per-

spektywa finansowa. Wierzę, że 
ta współpraca na innych obsza-
rach będzie równie intensywna 
także w przyszłym roku – mó-
wił Olgierd Geblewicz, marsza-
łek województwa zachodniopo-
morskiego. 

Nowa sieć kanalizacji desz-
czowej zostanie poprowadzona 
od ul. Lotników do przepom-
powni i dalej rurociągiem tłocz-
nym wzdłuż całej ul. Głównej. 
Wylot będzie znajdował się po-

wyżej ujęcia wody pitnej przy 
Małej Inie. Takie rozwiązanie 
pozwoli wyeliminować zanie-
czyszczenia z kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej trafiające do 
rzeki. – Inwestycja ma duże zna-
czenie, ponieważ będzie realizo-
wana tam, gdzie infrastruktura 
pamięta jeszcze czasy kombina-
tu rolnego w Kluczewie. Jej nie-
wydolność widać szczególnie w 
okresach, kiedy zdarzają się po-
nadnormatywne opady. Wtedy 
dochodzi do podtopień i mu-
simy mierzyć się z problemem 
odprowadzenia wód opado-
wych. Nowa instalacja rozwiąże 
te kwestie, co na pewno odczują 
mieszkańcy – mówi prezydent 
Sławomir Pajor. Budowa kana-
lizacji ma się zakończyć najpóź-
niej w pierwszym kwartale 2018 
r. Dofinansowanie zostało przy-
znane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego 2014-2020.

red

Umowa na budowę nowej kanalizaji została podpisana

Kupon Konkursowy
....................................................................................

Imię nazwisko tel
Wśród czytelników, którzy do dnia 8.12.2016 dostarczą do redakcji Dziennika Stargardzkiego kupon 

konkursowy rozlosujemy 4 podwójne vouchery ufundowane przez Kino Helios w Szczecinie
Wygrani zostaną telefonicznie poinformowani o sposobie odbioru nagrody.
Zapraszamy do udziału!
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Zygmunt Gabryś został nowym Powiatowym Lekarzem Weterynarii

Obiecuję, że każde zgłoszenie będzie przez nas załatwione
Od początku listopada w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Stargardzie nastąpiła znacząca zmiana. Na stanowisku Powiatowego Lekarza 
Weterynarii Janinę Januszewską zastąpił Zygmunt Gabryś, który przez prawie 18 lat pełnił tę funkcję w Pyrzycach. Z nowym szefem Inspektoratu 
rozmawialiśmy m.in. o tym jak kształtowała się jego kariera zawodowa, a także powróciliśmy do głośnej sprawy związanej ze znęcaniem się nad 
zwierzętami w Agrofirmie Witkowo, którą dwa miesiące temu nagłośnili aktywiści Inicjatywy na Rzecz Zwierząt Basta oraz fundacji Viva.

Kim jest nowy Powiatowy Le-
karz Weterynarii?   

W stargardzkim Powiatowym 
Inspektoracie Weterynarii Janina 
Januszewska nie pełni już funk-
cji Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii. Nie udało nam się uzy-
skać komentarza w tej sprawie z 
Wojewódzkiego Inspektoratu w 
Szczecinie, ale są podstawy do 
tego, aby podejrzewać związek 
tych zmian kadrowych z aferą, 
która miała miejsce w Agrofir-
mie Witkowo. Janinę Januszew-
ską zastąpił Zygmunt Gabryś, 
który od 1999 roku pełnił funk-
cje Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii w sąsiednich Pyrzycach. 
W rozmowie poprosiliśmy Zyg-
munta Gabrysia o to aby opo-
wiedział nam o tym skąd pocho-
dzi, kiedy postanowił, że chce zo-
stać lekarzem weterynarii oraz 
jak kształtowała się jego kariera 
zawodowa? – Urodziłem się na 
ziemi lubuskiej w Świebodzinie. 
Od pierwszych dni mojego życia 
mieszkałem w Łagowie. Mieszka-
liśmy z rodzeństwem i rodzicami 
nad samym jeziorem – przyroda, 
ryby, wędkowanie. Latem rodzi-
ce wynajmowali prawie wszystkie 
pokoje wczasowiczom, a ja z ro-
dzeństwem spałem wtedy na stry-
chu. Zawsze w domu mieliśmy psa 
i koty. Pamiętam jak byłem mały, 
ojciec po zakończonym sezonie 
wczasowym, hodował świnie. 
Szkołę Podstawową ukończyłem 
w Łagowie. Bardzo mile wspomi-
nam te beztroskie lata dziecięce. 
W Świebodzinie ukończyłem Li-
ceum Ogólnokształcące w klasie 
o profilu matematyczno-fizycz-
nym. Musiałem wtedy podjąć de-
cyzję, co dalej. Myślałem o szkole 
oficerskiej (WAT), o leśnictwie ale 
w końcu zdecydowałem, że będę 
się kształcił w kierunku wetery-
naryjnym. W 1983 roku ukończy-
łem wydział medycyny weteryna-
ryjnej na Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu. Pierwszą pracę roz-
począłem w Państwowym Zakła-
dzie Leczniczym dla Zwierząt w 
Lipianach. Pracowałem tam na 
stanowisku ordynatora. Wtedy w 
lecznicach dla zwierząt zajmowa-
liśmy się wszystkim tzn. leczyliśmy 
zwierzęta, zwalczaliśmy choro-
by zakaźne, badaliśmy zwierzęta 
w rzeźniach, prowadziliśmy nad-
zór nad produkcją mięsa w zakła-
dach przetwórczych. W 1990 roku 
nastąpił podział „weterynarii” na 
lekarzy weterynarii wolnej prak-
tyki zajmujących się leczeniem 

zwierząt oraz na Inspekcję Wete-
rynaryjną. Początkowo, pracowa-
łem jako lekarz wolnej praktyki, 
prowadziłem działalność „Usługi 
weterynaryjne” w Lipianach. W 
1999 roku związałem się z Inspek-
cją Weterynaryjną w Pyrzycach i 
początkowo pełniłem funkcję In-
spektora ds. zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt. W tym sa-
mym roku (w czerwcu) zostałem 
powołany na stanowisko Powiato-
wego Lekarza Weterynarii (obec-
nie stanowisko to zaliczane jest do 
wyższych stanowisk w służbie cy-
wilnej). To stanowisko pełniłem 
do 31 października 2016 roku.

W międzyczasie ukończyłem na 
Akademii Rolniczej we Wrocła-
wiu studia podyplomowe z zakre-
su „Epizootiologia i administra-
cja weterynaryjna” oraz z zakre-
su „Higieny zwierząt rzeźnych i 
żywności zwierzęcego pochodze-
nia” i po zdaniu egzaminów koń-
cowych uzyskałem tytuły specja-
listy w tych zakresach (zgodnie z 
obowiązującym prawem ukończe-
nie jednej z dwóch w/w specjaliza-
cji konieczne jest aby zostać po-
wiatowym lekarzem weterynarii). 
Ukończyłem także na Uniwersy-
tecie Warmińsko-Mazurskim w 
Olsztynie studium podyplomo-
we w zakresie „Specjalista syste-
mu HACCP”. W dniu 2 listopada 
2016 roku zostałem powołany na 
stanowisko Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Stargardzie. Du-
żym problemem Inspekcji Wetery-
naryjnej w Stargardzie - wyjaśnia 
Zygmunt Gabryś - jest brak wy-
kwalifikowanych lekarzy wetery-
narii. Na liczne ogłoszenia o pracę 
nikt nie odpowiada. Aby zapew-
nić wykonywanie ustawowych za-
dań powiatowy lekarz weterynarii 
może zgodnie z art. 16. Ustawy o 
Inspekcji Weterynaryjnej zatrud-
niać na czas określony lekarzy we-
terynarii nie będących pracowni-
kami Inspekcji. Korzystając z tego 
zapisu Powiatowy Lekarz Wetery-
narii w Stargardzie zatrudnia kil-
kunastu lekarzy weterynarii (wol-
nej praktyki) wyznaczając ich do 
określonych badań, podpisując z 
nimi przedtem umowę cywilno-
-prawną. Po ich wyznaczeniu i 
podpisaniu umowy stają się oni 
urzędowymi lekarzami weteryna-
rii. Dzięki temu możliwe jest wy-
konanie ustawowych zadań – tłu-
maczy Zygmunt Gabryś.

Czym zajmuje się Inspekcja 
Weterynaryjna?

Aby wyjaśnić Czytelnikom 

czym na dobrą sprawę zajmuje 
się Inspekcja Weterynaryjna, po-
krótce przybliżymy jej zadania. 
Inspekcja wykonuje swoje zada-
nia w szczególności przez zwal-
czanie chorób zakaźnych zwie-
rząt, w tym chorób odzwierzę-
cych. Inspekcja wykonuje bada-
nia kontrolne zakażeń zwierząt; 
monitoruje choroby odzwierzę-
ce i odzwierzęce czynniki choro-
botwórcze oraz związaną z nimi 
oporność na środki przeciwdrob-
noustrojowe u zwierząt, w pro-
duktach pochodzenia zwierzęce-
go i środkach żywienia zwierząt; 
bada zwierzęta rzeźne oraz pro-
dukty pochodzenia zwierzęcego. 
Ponadto Inspekcja przeprowa-
dza kontrole, zarówno graniczne, 
jak i w handlu i wywozie zwie-
rząt oraz produktów, kontrole 
administracyjne, kontrole wyro-
bów do diagnostyki in vitro sto-
sowanych w medycynie wetery-
naryjnej, czy też kontrole dzia-
łalności hodowcy i dostawcy. In-
spekcja sprawuje nadzór m.in. 
nad bezpieczeństwem produk-
tów pochodzenia zwierzęcego, 
w tym nad wymaganiami we-
terynaryjnymi przy ich pro-
dukcji, umieszczaniu na rynku 
oraz sprzedaży bezpośredniej. 
Nadzoruje także wprowadzanie 
na rynek zwierząt i produktów 
ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego, nadzoruje produkcję 
pasz, jakość zdrowotną materia-
łu biologicznego, produkty lecz-
nicze weterynaryjne, produkcję 
pasz leczniczych, zasady identy-
fikacji i rejestracji zwierząt oraz 
przemieszczania zwierząt, kon-
troluje przestrzeganie wymagań 

weterynaryjnych w gospodar-
stwach utrzymujących zwierzę-
ta gospodarskie, itp. 

Kto zawinił w Witkowie?
Nasz rozmówca obejmując 

stanowisko w Stargardzie zda-
wał sobie sprawę z tego, że musi 
się zmierzyć z trudnymi zada-
niami, czyli nie dopuścić do po-
wtórzenia się sytuacji niepra-
widłowego obchodzenia się ze 
zwierzętami w rzeźni. Przypo-
mnijmy, że na początku paź-
dziernika opisywaliśmy głośny 
temat znęcania się nad zwie-
rzętami w Agrofirmie Witko-
wo, który został ujawniony za 
sprawą materiałów zgromadzo-
nych przez aktywistów Inicjaty-
wy na Rzecz Zwierząt Basta oraz 
fundacji Viva. Zygmunt Gabryś 
przyznaje, że zajęcie się tą spra-
wą było jednym z jego podsta-
wowych zadań na początku pra-
cy. 

- Po objęciu stanowiska Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii 
w Stargardzie, moim prioryteto-
wym zadaniem było zapewnie-
nie ciągłości pracy Inspektora-
tu. Nasz Inspektorat jest jednym 
z największych Inspektoratów w 
województwie zachodniopomor-
skim. Pracownicy Inspektoratu, 
wyznaczeni lekarze weterynarii 
oraz wyznaczone osoby pomoc-
nicze, to ponad trzydzieści osób, 
które muszą się zmierzyć z ogro-
mem ustawowych zadań.

Jeżeli chodzi o Witkowo, muszę 
przypomnieć że Inspekcja Wete-
rynarii w Stargardzie otrzymała 
zawiadomienie w tej sprawie 22 
września 2016 roku, a ja objąłem 
stanowisko 

2 listopada 2016 roku i wtedy 
już były podjęte stosowne dzia-
łania przez poprzedniego Powia-
towego Lekarza Weterynarii w 
Stargardzie. Te działania zmie-
rzały, aby nie dopuścić do podob-
nej sytuacji. Bez wątpienia zwie-
rzęta niepotrzebnie cierpiały i 
do tego cierpienia przyczynił się 
człowiek. Kto zawinił personal-
nie na razie nie wiemy. Ta spra-
wa trafiła do prokuratury i my-
ślę, że już niedługo poznamy jej 
wynik. Bezspornie jest wiadomo 
kto bezpośrednio znęcał się nad 
zwierzętami w czasie ich rozła-
dunku. Sprawa także trafiła do 
Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Zachodniopomor-
skiej Izby Lekarsko-Weteryna-
ryjnej. Obecnie w czasie kontro-
li ponownie wszystko sprawdzam 
i weryfikuję każde postępowanie 
dotyczące dobrostanu zwierząt 
w rzeźni. Muszę przyznać, że nie 
stwierdziłem w tej sprawie nie-
prawidłowości. Nasze postępo-
wanie sprowadza się do tego, aby 
nie powtórzyła się podobna sytu-
acja a pomagają nam opracowa-
ne bardzo szczegółowo standar-
dowe procedury operacyjne doty-
czące dobrostanu zwierząt w tej 
rzeźni. 

Korzystając z okazji chciałbym 
prosić wszystkich, którzy widzą 
lub nawet podejrzewają cierpie-
nie zwierząt aby jak najszyb-
ciej to nam zgłaszali. Obiecuję, 
że każde zgłoszenie będzie przez 
nas szybko i wnikliwie załatwia-
ne – kończy Zygmunt Gabryś.

KR

Zygmunt Gabryś musiał zachować ciągłość pracy w stargardzkim Inspektoracie
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We wtorek przesądzili o losie Kolumny Zwycięstwa, następnego dnia rozpoczęto demontaż

Nie powinniśmy oprawcom stawiać pomników...
Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę w sprawie demontażu Kolumny Zwycięstwa znajdującej się przy Placu Wolności w 
Stargardzie. W dyskusji swoje stanowisko przedstawili zarówno ci, dla których miasto nie powinno demontować pomnika, jak i ci w zdecydowanej 
większości, którzy twierdzą, że to najwyższy czas, aby kolumna zniknęła z przestrzeni publicznej Stargardu. 

O nieuchronnym demontażu so-
wieckiego pomnika pisaliśmy już w 
poprzednich wydaniach Dziennika 
Stargardzkiego. We wtorek (29 listo-
pada) podczas sesji Rady Miejskiej los 
Kolumny Zwycięstwa miał zostać 
przesądzony. Prezydent Miasta mówił, 
że głównym powodem demontażu jest 
zły stan techniczny budowli postawio-
nej przed kilkudziesięcioma laty. - De-
cyzja odnośnie demontażu Kolumny 
Zwycięstwa, czy też Pomnika Zwycię-
stwa na Placu Wolności, jest decyzją 
konieczną do podjęcia, tzn. organ sta-
nowiący powinien tę kwestię w ten, czy 
inny sposób rozstrzygnąć. Chcieliśmy z 
tą propozycją do wysokiej Rady wyjść 
nieco później, wtedy kiedy bylibyśmy 
gotowi do zaproponowania komplekso-
wych rozwiązań na Placu Wolności, 
ponieważ wówczas nastąpiłaby realiza-
cja przyjętego w 2007 roku Planu zago-
spodarowania przestrzennego, który 
przewiduje przeniesienie tego, jak to w 
planie jest nazwane monumentu, w 
inną lokalizację. Taką konieczność 
zmiany w organizacji ruchu i koniecz-
ność rozwiązania problemu przede 
wszystkim z ruchem pieszym w obsza-
rze Placu Wolności, tę decyzję i te roz-
wiązania by wymuszały. Natomiast w 
ramach typowego – bo rocznego prze-
glądu obiektu budowlanego, również i 
tej kolumny, która temu przeglądowi 
została poddana, ekspert w opracowa-
nej ekspertyzie zawarł pewne zalece-
nia, po pierwsze stwierdził zdecydowa-
ne pogorszenie stanu kolumny w nie-
których fragmentach, a po drugie 
stwierdził, że w szczególności zwieńcze-
nie kolumny dziś stanowi zagrożenie i 
zalecił aby do końca listopada to zagro-
żenie usunąć – wyjaśniał zastępca pre-
zydenta miasta Rafał Zając. Na sali 
obecny był Jarosław Tomczak, który 
od wielu lat walczył o to aby pomnik 
pozostał na swoim miejscu. Rada wy-
raziła zgodę na to, aby mieszkaniec 
Stargardu mógł przemówić podczas 
obrad. Jarosław Tomczak w swoim 
wystąpieniu skupił się przede wszyst-

kim na stronie prawnej, sugerując, że 
Miasto nie powinno demontować ko-
lumny. - Sprawę pomnika zwycięstwa 
otrzymali państwo opisaną w moim 
wniosku 23 listopada 2016 roku. Jak 
niektórzy z was tutaj wiedzą, ja od wie-
lu lat zajmuję się sprawą tego pomnika, 
oczywiście nie kieruję się tutaj osobisty-
mi uprzedzeniami, szanuję historię 
taką, jaka ona była bez upiększeń, pa-
tosu, czy też propagandy. W chwili 
obecnej Pomnik Zwycięstwa jest naj-
większym tego typu obiektem w Polsce i 
jednym z większych w Europie. Nigdy 
nie był też tzw. Pomnikiem Wdzięczno-
ści, o czym świadczy dokument z 13 li-
stopada 1945 roku, dostępny w naszym 
muzeum. Celem tego upamiętnienia 
było potwierdzenie faktu historyczne-
go, jakim było zwycięstwo w roku 1945 
oraz upamiętnienie poległych żołnierzy 
jednostek liniowych z jednostek 46. i 61. 
Armii ogólno-wojskowej oraz 2. Armii 
Pancernej Gwardii, którzy brali udział 
w bezpośrednich walkach o Stargard, 
ziemię stargardzką oraz ziemię pyrzyc-
ką – mówił Jarosław Tomczak. Miesz-
kaniec Stargardu swoim wystąpieniem 
poruszył przede wszystkim Wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej – Ama-
dou Sy, który postanowił złożyć wnio-
sek formalny… - Po zapoznaniu się z 
informacją i wnioskiem tego pana, któ-
ry przed chwilą mówił, ja mam duże 
wątpliwości… Zgodnie ze statutem 
składam wniosek formalny proponując 
oddalenie tego projektu, do momentu 
wyjaśnienia wszystkich wątpliwości – 
mówił Amadou Sy. Ponownie głos za-
brał Rafał Zając, który zapewnił, że 
uchwała od strony prawnej jest odpo-
wiednio przygotowana. - Pan przed-
stawił tutaj swoją interpretację tych 
przepisów, po pierwsze każdy projekt 
uchwały, który jest procedowany przez 
organ wykonawczy wymaga akceptacji 
przez Biuro Prawne Urzędu i ta akcep-
tacja poparta analizą formalną i anali-
zą prawną, pod tym dokumentem się 
znajduje, poza tym uważam i stoję na 
takim stanowisku, że samorząd nie roz-
strzyga o relacjach międzypaństwo-
wych, tylko jest od tego Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, które w tym 
przedmiocie zajęło jednoznaczne sta-
nowisko. Przypomnę tylko, że stanowi-
sko Ministerstwa Instytutu Pamięci 
Narodowej oparte jest na tym rozstrzy-
gnięciu, że czym innym jest upamięt-
nienie symboliczne, a czym innym pa-
mięć o poległych żołnierzach tej czy in-
nej armii i przypomnę tylko, że na 
cmentarzu na Reymonta całe upamięt-
nienie, na którym zależało stronie ro-
syjskiej, więc nie tylko pochówki, ale 
przeniesione upamiętnienie symbolicz-
ne żołnierzy poległych, czyli mauzo-
leum i pomnik, dziś się na cmentarzu 

na Reymonta znajduje – tłumaczył Za-
stępca Prezydenta Miasta. Na szczę-
ście większość radnych nie była już tak 
pełna obaw jak Wiceprzewodniczący 
Rady i podczas głosowania nad wnio-
skiem formalnym złożonym przez 
Amadou Sy, 14 radnych zagłosowało 
przeciw, natomiast za byli Wojciech 
Seredyński oraz Amadou Sy, zaś 
Agnieszka Ignasiak, Marcin Badow-
ski, Krzysztof Pakulski – wstrzymali 
się od głosu, a Mariola Łada-Siwiec i 
Anna Rybak nie oddały swojego gło-
su. Dosadnie na temat nieuchronnego 
losu Kolumny Zwycięstwa wypowie-
dział się radny Krzysztof Dybowski. -  
Chciałbym przedstawić swoją subiek-
tywną ocenę tej sytuacji i wydaje mi się, 
że powinniśmy dużo szerzej spojrzeć na 
wątek historyczny – po czym radny 
odtworzył z telefonu fragment mate-
riału autorstwa profesor Beaty Chalic-
kiej, historyk z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Podczas 2 
minut odtwarzania tego materiału, 
świadkowie historii opowiadali Beacie 
Chalickiej o okrucieństwach Rosjan, 
którzy byli ich „wyzwolicielami”. Na-
stępnie radny K. Dybowski ponownie 
zabrał głos. - Drodzy państwo, uwa-
żam, że nie powinniśmy oprawcom na-
szym stawiać pomników w tym kraju. 
Dziękuję – powiedział Krzysztof Dy-
bowski. Ta subiektywna ocena radne-
go spotkała się z brawami części rad-
nych oraz kilku mieszkańców Stargar-
du, którzy przysłuchiwali się temu 
punktowi obrad. Niektórzy radni byli 
niezdecydowani co do przesądzenia 
losu Kolumny Zwycięstwa, ze względu 
na to, iż pojawiły się informacje, że 
pomnik ten upamiętnia zmarłych żoł-
nierzy. Wszelkie wątpliwości rozwiała 
zaproszona na sesję wicedyrektor Mu-
zeum Archeologiczno-Historycznego 
w Stargardzie, pani Jolanta Aniszew-
ska. -  Jeśli chodzi o ten kompleks, od 
samego początku z dokumentu z listo-
pada 1945 roku, który mamy w swoich 
zbiorach w Muzeum, wynika, że auto-
rzy, czy też pomysłodawcy tego upa-
miętnienia, rozdzielali w nim dwie 
funkcje i to jest niesłychanie istotne dla 
przedmiotu państwa rozważań. Był 
tam wymieniony Pomnik Zwycięstwa i 
był wymieniony Cmentarz Żołnierzy 
Poległych, wraz z upamiętnieniem. To 
upamiętnienie jest dzisiaj na cmenta-
rzu przy ul. Reymonta, chodzi o tę pła-
skorzeźbę z czołgiem. Czyli intencją 
tych, którzy wznosili ten kompleks me-
morialny było to, by rozdzielić niejako 
dwie funkcje. Pomnik Zwycięstwa miał 
symbolizować zwycięstwo w drodze na 
Berlin i miał zaznaczać przestrzeń ide-
ologicznie, nie był utożsamiany z upa-
miętnieniem żołnierzy Armii Czerwo-
nej którzy zginęli. To upamiętnienie 

było usytuowane na terenie cmentarza, 
który był w sąsiedztwie. Jest to niesły-
chanie ważne, ponieważ państwo nie 
odnosicie się w tej chwili do tego kom-
pleksu cmentarnego, który został prze-
niesiony w 1996 roku. Niestety jako hi-
storyk z wielką przykrością stwierdzam 
fakt, że tam nie było pochówków. Był 
jeden pochówek, który był pochówkiem 
późniejszym niż rok 1945, to były 
szczątki przyniesione w wyniku ekshu-
macji i pochowane na tym kompleksie 
przez władze polskie. Natomiast war-
stwa symboliczna, kiedy tych pochów-
ków tam nie było, też jest jakimś prze-
kazem i jakąś informacją, w jaki sposób 
byli traktowani żołnierze Armii Czer-
wonej przez ich dowódców. Kolumna 
Zwycięstwa jest założeniem symbolicz-
nym, nie ma upamiętniać żołnierzy, to 
jest ta funkcja, którą my jej troszeczkę 
przypisujemy, co też wynika, wydaje mi 
się, z ogromnego szacunku Polaków dla 
pochówków wojennych – mówiła Jo-
lanta Aniszewska. Radny Mariusz 
Smuga zapytał skąd wzięła się infor-
macja, że pod tym pomnikiem pocho-
wani są żołnierze? Taką informację 
dostarczył w swoich materiałach Jaro-
sław Tomczak. Jeśli do tego momentu 
ktoś mógł sądzić, że pod Kolumną 
Zwycięstwa znajdują się ciała pole-
głych żołnierzy, ponownie wicedyrek-
tor Muzeum przedstawiła cenne in-
formacje. - Jeżeli historyk nie może cze-
goś potwierdzić w źródłach, a dla roku 
1945 mamy z tym bardzo często pro-
blem, to możemy próbować potwier-
dzać to w badaniach. W tym przypad-
ku Gmina-Miasto Stargard w 2006 

roku zleciła badania sondażowe by po-
twierdzić, lub wykluczyć ewentualność 
pochówku wokół Kolumny Zwycięstwa, 
również przy drogach wylotowych w 
stronę ulicy Wojska Polskiego i Piłsud-
skiego. Te badania były archeologicznie 
nadzorowane przez nasze muzeum. 
Zostało dokonanych 47 odwiertów, w 
żadnym z tych odwiertów nie stwier-
dzono jakichkolwiek śladów szczątków 
ludzkich – poinformowała Jolanta 
Aniszewska. Po tym wystąpieniu rad-
ni przystąpili do głosowania nad pro-
jektem uchwały w sprawie demontażu 
Kolumny Zwycięstwa. Na 23 upraw-
nionych radnych na sali obecnych 
było 21, za demontażem zagłosowało 
17 radnych, przeciw był jedynie Woj-
ciech Seredyński, wstrzymał się 
Krzysztof Pakulski, natomiast Ama-
dou Sy oraz Mariola Łada-Siwiec nie 
oddali swojego głosu. Tym samym los 
pomnika został przesądzony. Tak jak 
podczas sesji mówił Rafał Zając, nie-
bezpieczny fragment konstrukcji po-
winien zostać usunięty do końca listo-
pada, tak też miasto uczyniło. Już na-
stępnego dnia, a w zasadzie w nocy ze 
środy na czwartek, został usunięty 
najwyższy element monumentu, czyli 
fragment kolumny, na końcu której 
znajdowała się gwiazda otoczona lau-
rem. Pomnik w tym miejscu stał bę-
dzie jeszcze tylko do przyszłego roku, 
gdyż wówczas pozostałe części kon-
strukcji zostaną zdemontowane oraz 
przeniesione na Cmentarz Wojenny. 

KR 

Na zdjęciu Jarosław Tomczak - mieszka-
niec Stargardu, który podczas sesji za-
brał głos w obronie Kolumny Zwycięstwa

Radny Krzysztof Dybowski trzyma telefon przy mikrofonie, a radni przysłuchują się 
treściom, które przedstawiła w swoim materiale profesor Beata Chalicka

Głowica pomnika po odcięciu od głównego trzonu
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Kuca zatrudni skazanych

Szansa na resocjalizację
W stargardzkim Zakładzie Karnym ma powstać hala produkcyjna firmy Kuca. Na zatrudnienie może 
liczyć co najmniej pięćdziesięciu skazanych. To szansa na resocjalizację i powrót do społeczeństwa po 
wyjściu na wolność. Inwestycja jest częścią rządowego Programu Pracy Więźniów. Przedwstępną umo-
wę podpisali 28 listopada dyrektor ZK Jarosław Dąbrowski i prezes firmy Damian Kuca. 

Celem programu Ministerstwa 
Sprawiedliwości jest utworzenie 
przynajmniej czterdziestu hal pro-
dukcyjnych w całej Polsce, w któ-
rych będą pracować skazani. Działa-
nia te, z jednej strony mają zmniej-
szyć koszty utrzymania więźniów, 
z drugiej, stworzyć im szansę reso-
cjalizacji poprzez zdobycie kwalifi-
kacji zawodowych. W Stargardzie 
skazani będą zajmować się produk-

cją osprzętu sieci trakcyjnej kolejo-
wej i tramwajowej. Zarówno, dyrek-
tor ZK w Stargardzie, jak i prezes 
firmy Kuca, podkreślali duże wspar-
cie w realizacji przedsięwzięcia ze 
strony lokalnych władz. W spo-
tkaniu w Urzędzie Miejskim wzięli 
udział: Starosta Stargardzki Irene-
usz Rogowski oraz Prezydent Mia-
sta Stargard Sławomir Pajor. - Jestem 
przekonany, że program ten, przy-

niesie wiele korzyści dla całego społe-
czeństwa. To zadanie, które wymaga 
współudziału przedsiębiorców i samo-
rządów. Z mojej strony, mogę zapewnić 
wsparcie jego realizacji – mówił Sta-
rosta Rogowski. Dyrektor Okręgo-
wy Służby Więziennej w Szczecinie 
ppłk Ryszard Chruściel zaznaczył, 
że inwestycja to przede wszystkim 
krok ku lepszej resocjalizacji więź-
niów. - Nie ma resocjalizacji bez pra-
cy. Aby zmienić człowieka trzeba na-
uczyć go rano wstawać i wykonywać 
obowiązki – przyznał. Za swoją pra-
cę, skazani będą otrzymywać wyna-
grodzenie od przedsiębiorcy. Hala 
powinna powstać pod koniec przy-
szłego roku lub na początku 2018. 

red

Umowa przedstępna została podpisana

Wójt Gminy Kobylanka
zawiadamia o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń 
 wykazu nieruchomości:

przeznaczonych do sprzeday stano-
wiących własność Gminy Kobylanka                                                                                                                                        

    – zarządzenie nr 104/2016 z dnia 28 listopada 2016r.
przeznaczonych do dzierżawy i najmu stanowiących własność 

Gminy Kobylanka – zarządzenie nr 105/2016 z dnia 28 listopa-
da 2016r.

Z wykazami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w 
Kobylance, ul. Szkolna 12 lub na stronie internetowej www.bip.
kobylanka.pl. w zakładce informacje, nieruchomości  – sprzedaż, 
dzierżawa. 

Oferta świąteczna 
na Mini domki

 (z podpiwnicze-
niem), 

w zabudowie 
szeregowej. 

Osiedle Południk.
 Tel. 695-340-640

Kobylanka

Obwodnica już z opóźnieniem
Konkurs na budowę drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki miał się zakończyć w listopadzie, ale został przedłużony. Na rozstrzygnięcie przetargów 
będzie trzeba jeszcze poczekać. 

We wrześniu do 19 wyko-
nawców spełniających warunki 
uczestnictwa w przetargu na za-
projektowanie i budowę drugiej 
jezdni obwodnicy Kobylanki 
na drodze ekspresowej S10 wy-
słano zaproszenia do składania 
ofert cenowych. Na podstawie 
przesłanej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia zawie-

rającej między innymi Program 
Funkcjonalno-Użytkowy, pod-
mioty biorące udział w przetargu 
miały przygotować oferty ceno-
we, z których GDDKiA wybierze 
ofertę najkorzystniejszą. Termin 
składania ofert cenowych wy-
znaczono na 24 listopada, a pod-
pisanie umowy planowane jest w 
I kwartale przyszłego roku. Wia-

domo już, że termin ten może 
ulec zmianie, ponieważ przedłu-
żono termin składania ofert.

Mateusz Grzeszczuk ze szcze-
cińskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad informuje, że termin 
składania ofert cenowych został 
wyznaczony na 8 grudnia. - Wy-
konawcy otrzymują wraz z za-
proszeniem do składania ofert 
cenowych Specyfikację Istot-
nych Warunków Zamówienia 
(SIZW), która zawiera szereg 
dokumentów, między innymi 
Program Funkcjonalno-Użytko-
wy (w przypadku formuły reali-
zacji projektuj i buduj) i warunki 
kontraktu. Do treści tych doku-
mentów wykonawcy mogą skła-
dać pytania, jest ich bardzo wie-
le, często są obszerne i szczegóło-
we. Udzielenie odpowiedzi na te 
pytania wymaga dokładnej ana-

lizy dokumentacji, a czasem wy-
nika z nich konieczność modyfi-
kacji niektórych zapisów SIZW- 
mówi Mateusz Grzeszczuk. - Za-
mawiający musi dołożyć wszel-
kiej staranności na tym etapie 
postępowania, po to, aby zmi-
nimalizować ryzyko wystąpie-
nia protestów i odwołań na dal-
szym etapie procedury przetar-
gowej. Dlatego niejednokrotnie 
wyznaczony w zaproszeniu do 
składania ofert cenowych termin 
ich otwarcia, który jest równo-
cześnie terminem złożenia, jest 
przesuwany. Obecnie w przetar-
gu na zaprojektowanie i budowę 
drugiej jezdni obwodnicy Koby-
lanki, Morzyczyna i Zieleniewa 
termin składania ofert cenowych 
został wyznaczony na 8 grudnia, 
nie są jednak wykluczone dalsze 
przesunięcia tego terminu- tłu-
maczy Mateusz Grzeszczuk. In-

formacja o opóźnieniu z pew-
nością nie ucieszy wielu kierow-
ców, którzy codziennie muszą 
pokonywać trasę do Szczecina 
jednopasmowym odcinkiem ob-
wodnicy Kobylanki. Zamonto-
wane barierki oddzielające pasy 
ruchu spełniają swoją rolę, po-
nieważ nie dochodzi już do zde-
rzeń czołowych pojazdów, ale 
nadal sprawiają problemy np. w 
przypadku awarii pojazdu. Istot-
ne są też płynność i komfort ru-
chu drogowego, dlatego druga 
jezdnia jest tak bardzo wycze-
kiwana przez stargardzkich kie-
rowców. Należy mieć nadzieję, 
że mając więcej czasu GDDKiA 
wyłoni odpowiedzialnego wy-
konawcę, który nie dopuści, aby 
na placu budowy dochodziło do 
kolejnych opóźnień. 

Michał Padiasek 

S10-obwodnica Stargardu.Fot.Mateusz Grzeszczuk

Starosta Stargardzki informuje, 
że na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomo-

ści Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym dla nowego dzierżawcy na okres od 
30.11.2016 r. do 21.12.2016 r.

PTPS

Wspólne czytanie 
wierszy

W sobotę, 3 grudnia o godz. 18 w Piwnicy Towarzystwa Przyja-
ciół Stargardu odbędzie się kolejny wieczór poezji z cyklu „Przyjdź 
i przeczytaj wiersze”. Tym razem czytać będziemy utwory współ-
czesnej poetki Ewy Lipskiej. 

Czytanie wierszy jak zwykle odbędzie się  przy świecach, kawie i 
ciastkach.

Zgłoś swój wiersz 
do konkursu

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie zachęca 
do udziału w Turnieju Jednego Wiersza „O strunę z harfy Home-
ra”. Konkurs jest okazją do zaprezentowania twórczości poetyckiej 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Turniej odbędzie 
się 26 stycznia, natomiast wiersze należy zgłaszać do 20 stycznia 
2017 r., do sekretariatu ZSB-T. 

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe
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Hania Malant - ur. 
29 listopada, w. 2.800 
g., dł. 51 cm. Córka 
Doroty i Piotra

Mikołaj Zając - 
ur. 30 listopada, w. 
3.500 g., dł. 54 cm. 
Syn Agnieszki i Łu-
kasza. Na zdjęciu z 
mamą i babcią Anią.

Igor Łechtański - ur. 
27 listopada, w. 3.740 
g., dł. 56 cm. Syn 
Aleksandry i Konrada

Jakub Kowalczyk - ur. 
1 grudnia, w. 3.900 g., 
dł. 58 cm. Syn Marceli-
ny i Łukasza

Oskar Barczyń-
ski - ur. 1 grudnia, 
w. 3.900 g., dł. 56 
cm. Syn Małgo-
rzaty i Tomasza

OGŁOSZeNIe

Aleksandra Pie-
trzak - ur. 30 li-
stopada, w. 3.000 
g., dł. 53 cm. Cór-
ka Agnieszki i Se-
weryna
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Potrzebna pomoc!
W dniu wczorajszym spłonęła plebania prawosławna w 
Ługach w gminie Dobiegniew. Nikomu nic się nie stało, 
bo domowników nie było w domu. 

Ks. Artur Graban z rodziną 
stracili cały dobytek. 

Pomóżmy im w tych trud-
nych chwilach. Potrzebna 
wszelka pomoc! 

Można wpłacać środki finan-
sowe na nr konta:

45 8362 0005 0397 8634 2000 0010 

Parafia Prawosławna pw. Za-
śnięcia Przenajświętszej Boga-
rodzicy w Ługach 

ul. Gorzowska 10/3 
66-520 Dobiegniew

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

 
W owym czasie wystąpił 
Jan Chrzciciel i głosił na 
Pustyni Judzkiej te sło-
wa: Nawróćcie się, bo bli-
skie jest królestwo niebie-
skie . Do niego to odno-
si się słowo proroka Izaja-
sza, gdy mówi: Głos wo-
łającego na pustyni: Przy-
gotujcie drogę Panu, Dla 
Niego prostujcie ścieżki. 
Sam zaś Jan nosił odzie-
nie z sierści wielbłądziej 
i pas skórzany około bio-

der, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas 
ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica 
nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jor-
dan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przy-
chodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, 
mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec 
przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc 
nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abra-
hama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni 
może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do ko-
rzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie 
wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za 
mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić 
Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i 
ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: psze-
nicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszo-
nym. (Mt 3,1-12)

Motywem przewodnim dzisiejszego Słowa jest motyw na-
wrócenia. To z ust wielkiego proroka, Jana Chrzciciela, do 
uszu zebranych na Pustyni Judzkiej i do nas docierają te sło-
wa: nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Jak 
reaguję na to wezwanie? Co czuję słysząc: nawróć się? Draż-
nią mnie te słowa? Czuję jakąś niechęć? A może są dla mnie 
w tym okresie adwentu radością i motywują mnie do prze-

miany życia? Widzę swoją słabość i mizerność, a te słowa 
są dla mnie zachętą do zmagania się z moimi grzechami. 
Współczesny świat jest coraz bardziej światem tolerancji i 
akcentacji. Mówi nam, że mamy akceptować każdego i tole-
rować wszystko. Czy o takie rozumienie miłości względem 
bliźniego chodziło Jezusowi? Wielokrotnie i On nawoływał: 
nawróćcie się! Przemieniajcie swoje życie. Gdy odpuszczał 
grzechy mówił przecież: a od tej chwili już nie grzesz. Uwa-
żaj, by coś gorszego Ci się nie przytrafiło. Czy miłość wzglę-
dem bliźniego to akceptacja wszystkich i tolerancja wszyst-
kiego? Czy Jezus nie uczy nas miłości, która wymaga? Nie-
ustanne nawracanie się, jej wymaganiem, zaproszeniem do 
podjęcia trudu. Do Jana Chrzciciela przychodziło wielu, aby 
otrzymać z Jego rąk chrzest nawrócenia. Chrzest na odpusz-
czenie grzechów. Jan mówił do faryzeuszów i saduceuszów: 
wydajcie więc godny owoc nawrócenia. Każde, prawdziwe 
nawrócenie przynosi owoce. Chrztem nawrócenia, który 
udzielał Jan na pustyni jest dzisiejsza spowiedź święta. Czy 
odchodząc od konfesjonału jestem prawdziwie nawrócony? 
Czy ja w ogóle pragnę odejść odmienionym? Czy dotykam 
moich grzechów aż przy ich korzeniu, źródle czy tylko po-
wierzchownie? Jan woła: wydajcie godny owoc nawrócenia! 
Moja codzienność ma być dla innych, ale przede wszystkim 
dla mnie samego świadectwem, że moje życie się zmieni-
ło, bo przyjąłem Jezusa na mojego Pana i Króla. Minęło VI 
wieków, bo taka jest różnica między prorokiem Izajaszem, 
a Janem Chrzcicielem, że słowo proroka zostało zrealizo-
wane w posłudze Jana. VI wieków. Mówi nam to o tym, że 
Bóg jest Bogiem cierpliwym i Jego zbawczy plan w odpo-
wiednim czasie ujrzy realizację. Jan Chrzciciel uczynił to w 
konkrecie swojego życia. Słowo Boże zawsze czeka na reali-
zację. Czeka, aż znajdzie się człowiek, który Słowo usłysza-
ne potraktuje poważnie i uczyni je projektem do wypełnie-
nia w swoim życiu. Bóg do nas mówi nieustannie w swoim 
Słowie. Mówi, aby poruszać moje serce. Mówi, aby budzić 
je z ospałości, z duchowego letargu. Słowo Boże, które jest 
zawsze żywe, zrealizowało się w życiu Jana. Ono pragnie re-
alizować się i w naszym życiu. Czy jednak my mu na to po-
zwolimy? 

Ks. Krystian Dylewski 
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Rewitalizować  czyli przywrócić do życia
Zapóźnienia rozwojowe to wielkie  wyzwanie dla władz,  organizacji społecznych ale także społeczności, których dotknęło to zjawi-
sko. Dotacje z Funduszy Europejskich umożliwiają wsparcie projektów  rewitalizacyjnych służących  przywracaniu do życia  obszarów 
zdegradowanych. Wspierają  też ponownie integrowanie  zamieszkujących je społeczności.

Uwaga - stan kryzysowy
Określenie stan kryzysowy1 bu-

dzi niepokój.   Jednak w przypad-
ku działań rewitalizacyjnych stan 
kryzysowy stanowi przede wszyst-
kim bodziec do działania.

Mieszkam na wsi, w której więk-
szość mieszkańców  pracowała w 
miejscowym PGR.  - mówi  nam 
p. Stanisław - Gdy  po 1989 r. PGR 
upadły rozsypywało się także stop-
niowo wokół to, co z tamtym sys-
temem było związane.  Najpierw 
upadła nasza  wiejska świetlica 
prowadzona kiedyś przez RUCH, 
a sam budynek stał się wkrótce 
ruiną,  potem  zamknięto sklep ge-
esowski.  W kolejnych latach ogra-
niczono ilość klas w szkole do czte-
rech żeby ostatecznie w 2008 roku 
szkołę zlikwidować, ludzie młodzi, 
powyjeżdżali,  nie było wesoło...

Takich miejscowości jak ta, w 
której mieszka p. Stanisław,  a w 
których nawarstwiły się deficyty 
od infrastrukturalnych po demo-
graficzne  jest na Pomorzu Za-
chodnim  wiele. Tworzą one całe 
obszary  różnorakich zapóźnień, 
w których z powodu ich skali i 
stopnia zgodnie z nazewnictwem 
przyjętym przez Urząd Marszał-
kowski stwierdzamy  stan kryzy-
sowy  i które dla celów wsparcia z 
Funduszy Europejskich nazwano 

Specjalną Strefą Włączenia  SSW. 
2

SSW obejmuje  w naszym wo-
jewództwie 67 na 114 gmin ogó-
łem, głównie tych położonych we 
wschodniej części województwa. 
Patrz mapa.

 W gminach tych nie tylko 
samorządy ale także różnorod-

ne organizacje,  przedsiębiorcy, 
a nawet kościoły i związki wy-
znaniowe uzyskają  dodatkowe 
możliwości realizacji projektów, 
które wspomagają rozwój infra-
struktury, tworzą miejsca pra-
cy, przywracają do użytkowania 
zaniedbane obiekty, zapewniają 
mieszkańcom niezbędne usługi. 

Niektóre programy dofinasowa-
nia wymagają zaangażowania 
lokalnej społeczności. Z Fundu-
szy Europejskich, na działania 
rewitalizacyjne  można  też sko-
rzystać  w gminach położonych 
poza SSW, jeśli występuje tam 
zjawiska podlegające rewitaliza-
cji. Niezależnie jednak od klasy-
fikacji Gminy aby uzyskać dostęp 
do środków na rewitalizację  ko-
nieczne jest opracowanie przez 
gminy Lokalnych  Programów 
Rewitalizacyjnych (LPR).

Najpierw program potem 
projekt

Przed przystąpienia do przy-
gotowania konkretnego projek-
tu rewitalizacji, zakładającego 
dofinansowanie z Funduszy Eu-
ropejskich,  należy  zapoznać 
się z aktualną listą programów 
rewitalizacyjnych.  Warunkiem 
ubiegania się o wsparcie  kon-
kretnych projektów z  RPO WZ 
jest bowiem  wskazanie lokalnego 
programu rewitalizacji, w ramach 
którego ten projekt miałby być 
realizowany.  Chodzi o to aby po-
szczególne inicjatywy i projekty 
wpisywały się w strategiczny plan 
działań rewitalizacyjnych i w ten 
sposób w cząstkowym zakresie 
realizowały kompleksowy pro-
gram odnowy.  Taka konstrukcja 
pozwala także włączać w działa-
nia zaprojektowane przez władze 
publiczne społeczności lokalne 
występujące zarówno jako inicja-
tor i wnioskodawca a często i wy-
konawca  poszczególnych projek-
tów.   Programy rewitalizacyjne  
zwane Lokalnymi Programami 
Rewitalizacji (LPR)  przygoto-

wują gminy. Jak wspomniałem 
Gminy  mogą otrzymać z Fundu-
szy Europejskich  dofinasowanie 
również  na przygotowanie bądź 
aktualizację  lokalnego programu 
rewitalizacji. Dotacje taką otrzy-
mały np. Gmina Miasto Stargard 
(projekt Gminny Program Rewi-
talizacji Miasta Stargard do roku 
2026), Gmina Łobez (projekt Po-
tencjał miejsca potencjałem ludzi 
– aktualizacja Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Miasta Łobez), 
Gmina Goleniów (projekt Opra-
cowanie Lokalnego Programu 
rewitalizacji Miasta Goleniów w 
ujęciu partycypacyjnym).  

Jest problem jest rozwiązanie
W miejscowości p. Stanisława 

od końca poprzedniej dekady i 
czasów  które opisywał  w rozmo-
wie z nami zmieniło się bardzo 
wiele. Różne działania rewitali-
zacyjne nabrały szczególnego dy-
namizmu  w ostatnich latach gdy 
pojawiły się rezultaty wdrażania 
projektów realizowanych z za-
angażowaniem Funduszy Euro-
pejskich.  Skutki tych działań są 
widoczne  nie tylko w sferze ma-
terialnej ale i mentalnej- Najważ-
niejsze, że mamy teraz świetlice – 
mówi p Stanisław.- Kilka osób ma 
tutaj zajęcie, w tym ja ponieważ 
jestem  gospodarzem  i konserwa-
torem. Są zajęcia świetlicowe dla 
dzieci, jest także gdzie się spotkać, 
urządzić imprezę wiejską, można 
bez wstydu zaprosić osoby z odczy-
tami czy na spotkania literackie.       

Wszystko to było możliwe, gdy 
na wieś trafiły Fundusze Euro-
pejskie   te same,  które stano-
wią podstawę finansowania pro-Gminy należące do SSW w województwie Zachodniopomorskim

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich 
przeznaczonych na rewitalizację 

(krok po kroku)

sprawdzenie 
czy został uchwalony 
program rewitalizacji 

analiza problemów 
występujących na terenie 

przeznaczonym do rewitalizacji 
i określenie sposobu 

ich rozwiązania

zapoznanie się z wymogami 
konkursu ogłoszonego 

w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Faza 
przygotowawcza

Faza 
realizacyjna

 przygotowanie dokumentacji 
technicznej / planu działań 

na rzecz społeczności lokalnej 
złożenie dokumentówpodpisanie  umowy 

i realizacja projektu

Tabela 1
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Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

jektów rewitalizacyjnych RPO 
WZ na najbliższe lata.  Obecnie 
wsparcie będzie udzielane m. in. 
w trybie działania 9.3 RPOWZ

9.3 Wspieranie rewitalizacji  
fizycznej, gospodarczej i spo-
łecznej ubogich społeczności i 
obszarów miejskich i wiejskich

Dotacje w tym działaniu 
mają wspierać projekty  ujęte 
w LPR i realizowane na obsza-
rach zdegradowanych głównie 
popegeerowskich powojsko-
wych i poprzemysłowych (w 
tym po-stoczniowych), których 
podstawowym  rezultatem bę-
dzie  włączenie społeczne mar-
ginalizowanych grup.  Istotny 
dla wnioskodawców jest jeszcze 
inny  warunek - rozstrzygająca 
o wsparciu będzie tu komple-
mentarność składanych w tym 
trybie projektów  z projektami 
realizowanymi ze wsparcia Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach osi VI, VII, VIII 
chodzi o to aby uzyskać  wzmoc-
nienia efektów już wykonanych, 
z wykorzystaniem Funduszy Eu-
ropejskich,  działań.   Zgodnie 
z  zasadami przyjętymi w woje-
wództwie zachodniopomorskim3  
wspierana będzie  zwłaszcza  
przebudowa lub adaptacja zde-
gradowanych obiektów i budyn-
ków, szczególnie tych związanych 
z byłymi pegeerami, a także dofi-
nansowane może zostać zagospo-
darowanie  przestrzeni aby mogła 
służyć lokalnej społeczności (np 

boiska, place zabaw) . O dotacje 
w ramach 9.3 mogą ubiegać się  
oprócz podmiotów publicznych 
także przedsiębiorcy stowarzy-
szenia czy kościoły i związki wy-
znaniowe co pozwala realizować 
projekty publiczne, prywatne i 
te przygotowane w  partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Na zada-

nie to Zarząd Województwa Za-
chodniopomorskiego  przewiduje 
przeznaczyć kwotę 40 mln euro, z 
tym że poziom dofinansowania 
zależny jest od typu gminy  we-
dług klasyfikacji SSW (Specjalna  
Strefa Włączenia) w której pro-
jekt będzie  realizowany. Poziom 
tej pokazujemy w tabeli nr 3. 

Harmonogram procedury 
wnioskowania zawiera tabela nr 

1. Informacje na temat aktualne-
go lokalnego GPR dostępne  się w 
poszczególnych  w gminach

7.1 Wzmocnienie potencjału 
społeczności  lokalnych na ob-
szarach rewitalizowanych

To bardzo ważny społecznie 
typ działania z wykorzystaniem 
Funduszy Europejskich, wspiera 

się bowiem tutaj te projekty, które  
zakładają udział lokalnej społecz-
ności z obszaru zdegradowane-
go w przygotowaniu, wdrożeniu 
i realizacji tego projektu. WUP 
będący Instytucją Pośredniczącą 
w realizacji RPOWZ przeprowa-
dził już w tym roku konkurs dla 
tego typu projektów działania 
7.1, które dotyczą rewitalizacji. W 
efekcie wyłoniony został operator 

- koszalińska Fundacja Nauka dla 
Środowiska. Otrzyma ona z pro-
gramu regionalnego ponad 4 mln 
złotych.  W ramach projektu będą 
świadczone bezpłatne usługi na 
rzecz społeczności objętej rewi-
talizacją (obszar i mieszkańcy 18 
gmin znajdujących się w SSW) 
minimum w zakresie: usług ani-
macyjnych, doradztwa i konsul-
tacji dotyczących tworzenia LPR, 
w tym wyboru i oszacowania 
wskaźników, zdiagnozowania 
problemów, identyfikacji źródeł 
finansowania oraz umożliwie-
nia realizacji 72 przedsięwzięć 
inwestycyjnych na terenie obję-
tym wsparciem projektowym. W 
ramach świadczonych usług bę-
dzie do każdej z gmin skierowa-
ny animator, który swoje zadania 
będzie realizował bezpośrednio 
w miejscowościach objętych re-
witalizacją.

Zgodnie z założeniami przyję-
tymi w naszym województwie4 
wsparciem w ramach tego dzia-
łania  mają być objęte przede 
wszystkim miejscowości pope-
geerowskie o szczególnie silnym 

nawarstwieniu problemów  wy-
nikających z degradacji tych śro-
dowisk.  Na całe działanie  7.1 
Zarząd Województwa Zachod-
niopomorskiego planuje prze-
znaczyć w perspektywie 2014-
2020 aż 82 mln euro, w tym na 
rewitalizację około 10 mln zło-
tych.

Inne możliwości uzyskania 
wsparcia na działania rewitali-
zacyjne

Wsparcie na inwestycje o cha-
rakterze rewitalizacyjnym moż-
na uzyskać również w innych 
programach finansowanych z 
Funduszy Europejskich aniże-
li działanie 9.3  RPOWZ,  jeśli 
przewidują one premiowanie ta-
kich projektów.   Lista  projektów  
realizowanych w innych progra-

mach  w naszym województwie 
dostępna  jest na stronie 16. do-
kumentu: Zasady prowadzenia 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego 2014-2020 
Szczecin marzec 2016. 

Adresy
Urząd Marszałkowski  

Województwa Zachodniopomorskiego
Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich
w Szczecinie

ul. Kuśnierska 12b, 
70-536 Szczecin

Telefony do konsultantów
tel. 800 34 55 34, 91 

432 94 32, 91
432 94 33, 91 432 94 35

www.fundusze-europejskie.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
Biuro Informacji i Promocji EFS

w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41, 

70-383 Szczecin
tel. 91 42 56 163

e-mail: rpo@wup.pl

Urząd Miejski w Stargardzie
ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard 

Tel. 91578 48-81
urzad@um.stargard.pl

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel

Tel. 9156 22 001 
urzad@chociwel.pl 

Urząd Miejski w Dobrzanach 
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany 

Tel. 91562 02 01 
sekretariat@dobrzany.pl 

Urząd Gminy Dolice 
ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice 

Tel. 91564 01 29 
sekretariat@dolice.pl 

Urząd Gminy Ińsko
ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko

Tel. 9156-23-025 
urzad@insko.pl 

Urząd Gminy w Kobylance 
ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka 

Tel. 91561 03 10 
ugk@kobylanka.pl 

Urząd Gminy Marianowo 
ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo

Tel. 91561-38-66 
ug@marianowo.pl 

Urząd Gminy Stara Dąbrowa
Stara Dąbrowa 20, 

73-112 Stara Dąbrowa 
Tel. 91573-98-20 

ug@staradabrowa.pl 

Urząd Gminy Stargard 
ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard 

Tel. ( 91) 561 34 10 
sekretariat@gmina.stargard.pl 

Urząd Miejski w Suchaniu
ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań 

Tel. 91562 40 15 
sekretariat@suchan.pl 

1 - Zasady prowadzenia przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szcze-
cin marzec 2016).
2. tamże.
3. tamże.
4. tamże.

Świetlica w Krzywicach, gmina Osina, wybudowana z funduszy PROW

 Poziom dofinansowań projektów w zależności od typu gminy wg SSW

Tabela 2

 Harmonogram działań rewitalizacyjnych w Województwie Zachodniopomorskim

Tabela 3

2017 r. (pierwszy 
konkurs styczeń 
2017 r.)
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Świadkowie historii. Deportacje na Sybir - Feliks Sikora (Stargard)

Kromka zamarzniętego chleba - cz. 1
W naszym cyklu „Świadkowie historii” przedstawiamy historię Feliksa Sikory, który 10 lutego 1940 r. został wraz ze swoimi najbliższymi depor-
towany na Syberię.

Feliks Sikora przyszedł na świat 
2 września 1928 roku. Był sy-
nem Jana Sikory i Marii z domu 
Weselak. Państwo Sikora cieszy-
li się licznym potomstwem. Naj-
starszym dzieckiem była Józe-
fa (1922 r.), następnie urodził się 
Władysław (1924 r.), po nim na 
świat przyszedł Antoni (1926 r.), 
czwarty był nasz bohater, Feliks, a 
potem narodziło się młodsze ro-
dzeństwo, czyli Anna (1932 r.), 
Zofia (1934 r.) i Tadeusz (1937 r.). 

Dzieciństwo na wsi
Rodzina pana Feliksa zamiesz-

kiwała w Urzejowicach, w po-
wiecie Przeworsk. Małżonkowie 
prowadzili niewielkie gospodar-
stwo. Było ono podzielone na sie-
dem mniejszych poletek. Ponadto 
w skład gospodarstwa wchodziły 
dwie łączki, które rodzice otrzy-
mali w spadku. - Pamiętam jesz-
cze niektóre pola. Były połacie 
znajdujące się w obszarze wsi: Rę-
dziny, Pustki, Przymiarki, Zamo-
rówka, Zagrody i innych. Uprawa 
pól była bardzo ciężka. Tato - na 
przełomie lat 1937-38, gdy hra-
bia Stadnicki zbywał majątek w 
powiecie przemyskim - sprzedał 
swoją posiadłość i kupił od tego 
hrabiego pole w jednym kawał-
ku. To pole było naprawdę pięk-
ne. Znajdowały się przy nim dwie 
łąki i droga. Nieopodal rozciągał 
się wspaniały widok na las. Na 
podwórko w nowym miejscu za-
mieszkania, najpierw przeniesio-
na została nasza urzejowicka sto-
doła, w której rozmontowaniu 
pomogli ojcu jego bracia i sąsie-
dzi. Ta stodoła służyła nam z po-
czątku jako tymczasowe miejsce 
zamieszkania, dopóki ojciec nie 
wzniósł nowego domu. Wiosną 
1938 wprowadziliśmy się do tej 
stodoły. A w międzyczasie ruszyła 
budowa domu. Niedługo przed 1 
września 1939 r. wprowadziliśmy 

się do nowowybudowanego do-
mostwa - wspomina pan Feliks. 

Dnia 1 września...
- Pamiętam jak dziś, gdy wy-

chodziłem do szkoły na rozpo-
częcie roku szkolnego a tata koń-
czył tynkowanie domu. Nagle 
pod naszą posesję podjechał li-
stonosz i wręczył mojemu tacie 
kartę mobilizacyjną do szeregów 
5. Pułku Podhalańskiego. Właści-
wie nazajutrz ojciec wraz z tym 
pułkiem ruszył na front. W wy-
niku niepomyślnego a w swych 
skutkach tragicznego, jak wiado-
mo, potoczenia się dla nas dzia-
łań wojennych, pułk podobnie 
jak inne oddziały znalazł się w 
odwrocie. Skierował się aż do gra-
nicy z Rumunią w Zaleszczykach. 
Ojciec nam później opowiadał, 
jak pani hrabina Potocka zorga-
nizowała kotły z żywnością dla 
uchodźców wojennych. W środ-
ki żywności zaopatrywano dzię-
ki temu zarówno cywili, jak i woj-
sko. Tym, którzy mieli rodziny za-
sugerowano, aby wracali i zaopie-
kowali się najbliższymi, pozostali 
zaś, którzy nie byli obarczeni ta-
kimi obowiązkami, jak troska o 
własną rodzinę, ruszyli... bić się 
o Polskę. W drodze powrotnej 
ojciec miał przygodę, w wyniku 
której, mógł już do domu nie do-
trzeć. Wracał wraz z grupą dwu-
nastu innych żołnierzy. Wszyscy 
byli ubrani dla bezpieczeństwa 
po cywilnemu. Na noc zatrzymali 
się na jednej wsi u chłopa w sto-
dole. Żołnierze wystawili wartę i 
udali się na spoczynek. W środ-
ku nocy pod stodołę podeszło 
kilku rezunów. Najpierw „sprząt-
nęli” oni wartę a następnie z ca-
łym impetem wtargnęli do wnę-
trza stodoły. Natychmiast zaata-
kowali śpiących żołnierzy widła-
mi i kołami. Ci, zerwawszy się i 
wyszedłszy z początkowego szo-
ku, stawili opór. Tata był silnym 
człowiekiem. Chwycił czem prę-
dzej za stojący w rogu drąg i licz-
nymi, zwinnymi ruchami zaczął 
okładać napastników. Jeden z to-
warzyszy niedoli zdołał otwo-
rzyć niewielkie drzwi wyjściowe 
od stodoły i dzięki temu żołnie-
rze uszli przed, trzeba przyznać, 
nieco oszołomionymi kontrą Jana 
Sikory, napastnikami, którzy byli 
najprawdopodobniej rabusiami, 
jakimiś lokalnymi rzezimieszka-
mi. Po kilku dniach tata dotarł 
do domu wraz z młodym żołnie-
rzem, którego nazwiska niestety 
już nie pamiętam. Dla ciekawost-
ki mogę tylko powiedzieć, że spo-
tkałem go po latach w Dolicach. 
Tak się złożyło, że na dalekie za-

chodnie rubieże naszego kraju 
przywiodła także tego wojennego 
kompana dziejowa zawierucha... 
Ale wróćmy do naszej opowieści. 
Tata, w wyniku wspomnianego 
zajścia w stodole, doznał obrażeń. 
Pamiętam, że miał w boku ranę. 
Lecz najważniejsze dla nas było 
to, że uszedł z życiem.

- Jeszcze przed rozpoczęciem 
wojny tata zakończył żniwa. 
W stodole znajdowały się więc 
dwie zżęte sterty, ale na omłoty 
nie było już czasu. Po powrocie 
z frontu, kiedy okupacja zaczęła 
się już na dobre, tata planował, że 
zrobi omłoty w lutym, kiedy zima 
nieco sfolżeje. Jak wiadomo, tych 
omłotów nie było okazji już nigdy 
zrobić, bo w lutym przyszli po nas 
Sowieci...

10 lutego 1940
To była wyjątkowo niespokoj-

na, lutowa noc. Mróz z jednej, a 
z drugiej strony, wiszące w powie-
trzu widmo jakiejś niewiadomej. 
Także w pamięci pana Feliksa ten 
moment początku katorgi po-
zostawił niezatarty ślad, z całym 
smutnym detalem opisu. 

- W nocy do drzwi zapukał en-
kawudzista, który miał do pomo-
cy jednego żołnierza i asystę kilku 
cywilów z opaskami na ramieniu. 
Ci zwinni panowie po cywilnemu 
byli przedstawicielami ludności 
ukraińskiej. I właśnie oni służy-
li enkawudzistom do wysiedlania 
Polaków a następnie transporto-
wania ich do stacji, skąd odcho-
dziły tabory bydlęcych wagonów. 
W domu oficer NKWD odczytał 
nam rozkaz wywózki. Dostali-
śmy kilka minut na zapakowanie 
tylko najpotrzebniejszych rzeczy. 
Tuż przed załadowaniem nas na 
sanie, starszy brat skoczył jeszcze 
do kurnika by naprędce ukręcić 
kurom łby, tak żeby mieć w dro-
dze jakieś mięso. Lecz zdążył za-
brać tylko jedną kurę, gdyż na ko-
lejne nie zezwolił mu ukraiński 
pomagier Sowietów „Nie rusz! Bo 
to już nie wasze!” - krzyknął wy-
konując gest zakazu Ukrainiec. 
Młody żołnierz NKWD stał więc 
sobie spokojnie, a czarną robotę 
wykonywali cywile. Najgorsze w 
tym wszystkim było to, że moja 
siostra Józefa była chora na grypę 
- cała w gorączce i obolała. Tata w 
poniedziałek miał ją zawieźć do 
lekarza. Niestety prikaz to prikaz. 
Gorączka, nie gorączka. Wywozi-
my na Sybir. 

I tak dotarliśmy do stacji, gdzie 
Sowieci ustawili, zdawało się, nie-
skończony tabor bydlęcych wago-
nów, do których cały czas ładowa-
no Polaków. Staliśmy na peronie 

i patrzyliśmy na ten zatrważają-
cy widok, gdy nagle jeden z soł-
datów wskazał nam palcem na 
ciemną jamę otwartych na ście-
żaj wrót. Weszliśmy więc wraz z 
innymi równie wystraszonymi i 
pełnymi niepewności ziomkami 
do wnętrza wagonu. Tam w pod-
łodze znajdowała się dziura, któ-
ra miała służyć nam za wychodek, 
a przy ścianie były zamontowane 
jakieś prycze. Ogarnęła nas trwa-
jąca może kilka, może kilkadzie-
siąt sekund, konsternacja. Nagle, 
dał się słyszeć huk zatrzaskują-
cych się wrót. Zaś po kilku minu-
tach - gwizdek i szarpnięcie wa-
gonów, a później jednostajny, co-
raz szybszy stukot odjeżdżającego 
pociągu.

Przez pierwsze trzy dni Sowie-
ci nie dawali nam nic do jedzenia, 
oprócz gorącej wody do picia. Za-
czął wszystkim doskwierać głód. 
Na szczęście mieliśmy tę kurę, 
którą udało nam się ugotować na 
piecyku w wagonie. 

Po miesiącu podróży w ma-
kabrycznych warunkach, na po-
czątku marca dowieziono nas do 
Krasnojarskiego Kraju. Pociąg 
zatrzymał się na jednej ze stacji 
w rejonie maniskim z siedzibą w 
mieście Szało. Zostaliśmy prze-
znaczeni do pracy w miejscowo-
ści, która dopiero powstawała i 
nazywała się Pimia koło Narwy. 
Pierwsze widoki, jakie ukazały się 
naszym oczom, to przede wszyst-
kim niezmierzona tajga, niebo-
tyczna pokrywa śniegu oraz prze-
nikliwy mróz. Wszyscy zesłańcy 
z naszej grupy zostali ulokowani 
w jednym baraku. W środku nie 
było żadnych normalnych warun-
ków do życia, począwszy od ubi-
kacji. Był więc poważny problem 
z zaspokajaniem potrzeb fizjolo-
gicznych. Wodę braliśmy z rzeki, 
o studni można było tylko poma-
rzyć. Wszyscy strasznie się mę-
czyli. To było istne lodowate pie-
kło. 

Sam nie mogłem już jeść zie-
leniny, tzw. czeremszy, takiej tra-
wy o smaku zbliżonym do szczy-
pioru. Mój brat Antek za to mógł 
zjeść całą miskę czeremszy. Ja 
miałem delikatny żołądek i zaraz 
chorowałem. Cierpiałem przez to 
na wątrobę. Wyłem z bólu. Kie-
dy poszedłem do lekarza, ten naj-
pierw mnie zbadał a następnie 
kazał pić trzy łyżki dziennie ja-
kiegoś białego płynu, który dał mi 
w butelce po wódce. Piłem więc 
to i przeszło. Tak było z początku, 
później przywykłem. 

Głodowe porcje
Na miejscu, przygotowany, stał 

specjalny kiosk, w którym zgro-
madzone były jakieś zapasy chle-
ba. Ten chleb praktycznie nie 
nadawał się do jedzenia. Był to 
razowiec, bardzo zamarznięty. 
Leżał tak od listopada. Żeby roz-
dzielić go między ludzi, trzeba 
było odłupywać kawałki siekierą. 
Normy tego chleba były oczywi-
ście głodowe, bo 50 dk przypada-
ło na osobę pracującą, a na nie-
pracującą jeszcze mniej. Nie moż-
na było pójść nawet do sąsiedniej 
wsi, żeby kupić coś do jedzenia. 
Widmo śmierci, które i tak już od 
ponad miesiąca mieliśmy przed 
oczami, nabierało coraz więk-
szych i wyraźniejszych kształtów. 
Mój brat Tadek w tym czasie do-
stał nieżytu żołądka. Bardzo cier-
piał i płakał, bo musiał się czę-
sto załatwiać. Wtedy ja szybko go 
brałem i wynosiłem z ciasnego 
baraku, przedzierając się między 
stłoczonymi ludźmi na zewnątrz. 
Na szczęście udało mu się wyjść z 
tej bardzo uciążliwej choroby. 

Śmierć brata
Niestety, jakiś czas później, za-

chorował poważnie mój o cztery 
lata starszy brat, Władek. To był 
tyfus brzuszny. Brat został więc 
zawieziony do pobliskiego szpi-
tala. Nieco później ja również 
tam trafiłem z powodu osłanie-
nia organizmu. Straciłem przy-
tomność. Kiedy, zdaje się, po 
dwóch dniach oprzytomniałem, 
wstałem z łóżka i przez okno 
zobaczyłem kondukt żałob-
ny. Mama szła za wozem a tata 
wiózł trumnę. Wtedy wiedzia-
łem już, że to Władek. To było 
traumatyczne przeżycie, któ-
re potęgowało skalę upodlenia i 
bezradności. 

.....CDN
Piotr Słomski 

Nasz bohater, Feliks Sikora, w czasach 
młodości

Jan Sikora, ojciec pana Feliksa, ur. w 
1894 r., zmarł na deportacji na Sybi-
rze za Jenisejem nad rzeką Maną w 
miejscowości Narwa 12 maja 1942 r. 
(zdjęcie zostało wykonane w 1920 r. w 
Toruniu)
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SP nr 3

Poznaliśmy Prawa 
Dziecka
Szkoła Podstawowa nr 3 w Stargardzie, tak jak wiele in-
nych placówek oświatowych w kraju, przyłączyła się do 
Ogólnopolskiej akcji „Dnia Dziecka”.

Pani Jolanta Lada, 
szkolny Rzecznik Praw 
Dziecka przy współ-
pracy z Samorządem 
Uczniowskim przygoto-
wała najważniejsze in-
formacje związane z pra-
wami dziecka. Specjalnie 
na ten dzień uczniowie 
wspólnie z wychowaw-
cami klas wykonywali 
powierzone im zadania, 

prace plastyczne związa-
ne ze znajomością swo-
ich praw. Jedną z atrakcji 
była wystawa plastyczna, 
wywieszona na koryta-
rzu szkolnym. Zwieńcze-
niem dnia był natomiast 
uroczysty apel, podczas 
którego podsumowano 
całodniową akcję.

Ewelina Maligłówka

Uczniowie SP nr 3

www.opiekunki.interkadra.pl

Zadzwoń: 503 102 635
lub odwiedź nas w Szczecinie

przy ul. Kaszubskiej 57, lok. 306-307

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

Praca w Niemczech
Opiekun/ka

Osób Starszych

nr cert. KRAZ 3372

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

Konkurs „Pokażcie nam swoją małą alma Mater”

Wielki sukces uczniów z 
„Ekonomika”
Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika zwyciężyli w ogólnopolskim 
konkursie „Pokażcie nam swoją małą Alma Mater” (II edycja), zorganizowanym przez 
Fundację Hotele Polskie. W nagrodę uczniowie pojadą na sześciodniową wycieczkę do 
Zakopanego.

Celem konkursu było zain-
teresowanie uczniów historią 
swojej szkoły oraz zaprezento-
wanie jej szerokiej publiczności 
w Internecie. Zgłoszono ponad 
670 prac z całej Polski. Do kon-
kursu zgłosili się także ucznio-
wie klasy 2E Zespołu Szkół nr 
2 im. Mikołaja Kopernika w 
Stargardzie. Ich zadaniem było 
przygotowanie, w formie pa-
pierowej, albumu zawierające-
go następujące elementy: zdjęcia 
lub rysunki szkoły, charaktery-

styka patrona wraz z fotografia-
mi, dyrektorów oraz nauczycieli, 
żyjących i tych już nieżyjących, 
uczniów i najwybitniejszych ab-
solwentów (foto, wywiad, opis, 
rysunek), a także wybitne osią-
gnięcia szkoły (sportowe, przed-
miotowe, środowiskowe).

Uczniowie, przez blisko dwa 
miesiące, pracowali nad stwo-
rzeniem niezwykłej księgi opi-
sującej dzieje szkoły. Pracowali 
w każdej wolnej chwili (szcze-
gólne podziękowania należą się 

Natalii Gawrońskiej i Adrian-
nie Kłyszejko). Przejrzeli mnó-
stwo kronik, dokumentów, no-
tatek prasowych; rozmawiali z 
nauczycielami, uczniami i ab-
solwentami. Na chwilę stali się 
dziennikarzami, pisarzami, ma-
larzami, historykami i edytora-
mi. Opiekunem była Pani Ka-
tarzyna Działoszewska-Rozbie-
galska.

Jacek Podgórski
ZS nr 2

Uczniowie ZS nr 2, laureaci konkursu Natalia Gawrońska, Kamila Francuzik, Szymon Olczyk, Jan Dąbkowski, Do-
minika Kszczot, Natalia Królikowska, Nikola Bartkowiak, Oliwia Rubas, Natalia Staniszewska, Dominika 
Rudzka, Monika Fijoł, Ilona Waszkiewicz, Aurelia Gajda, Natalia Paszek, Adrianna Kłyszejko, Natalia Wil-
czyńska

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”, Związek Emerytów, Renci-

stów i Inwalidów oraz Stargardzkie Centrum Kultury zapraszają na 
koncert charytatywny „RODAKOM NA KRESACH” organizowa-
ny w ramach akcji    „Paczka dla Rodaka i Bohatera 

na Kresach”, który odbędzie się 12 grudnia br. o godz. 17.00 na 
Dużej Scenie w Stargardzkim Centrum Kultury.

Przed koncertem zbierane będą: artykuły chemiczne, żywność 
z dłuższym terminem ważności (np. mąka, cukier, makaron, olej, 
puszki mięsne, rybne itp.) oraz słodycze, które trafią jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia 

do najuboższych Polaków mieszkających na Litwie w miejsco-
wości Niemenczyn 

i w jej okolicach.
W koncercie
1. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Wi-

tolda Lutosławskiego w Stargardzie,
2. Zespół Śpiewaczy „Chabry” Związku Emerytów, Rencistów  i 

Inwalidów,
3. Zespół Taneczny „Seniority” Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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Bowling

Rekordowe rzuty Adrabińskiego
W poniedziałek i wtorek w Kręgielni Rondo odbyły się kolejne mecze w ramach roz-
grywek stargardzkiej Bowlingowej Ligi Czwórek. W I lidze nie zanotowano większych 
niespodzianek, natomiast w II lidze doskonałe umiejętności zaprezentował Tomasz Ad-
rabiński przyczyniając się do wygranej Team Strike.

W I lidze wyklarowała się lek-
ka przewaga dwóch zespołów. 
Kręgielnia Rondo, która prze-
wodzi stawce od początku se-
zonu, we wtorek odniosła ko-
lejne zwycięstwo. Pokonała 6:2 
Jakub Meble, a liderem zespołu 
był Grzegorz Pałczyński, który 
uzyskał średnią na mecz prze-
kraczającą 190 punktów. Bro-
niąca tytułu Piekarnia Sowno/
Drukarnia Duchnowicz odro-
biła dwa oczka do lidera poko-
nując 8:0 beniaminka z Cargo-
teku. Trzecia drużyna w tabeli I 
ligi traci już osiem punktów, to 
tyle samo, co do trzeciego traci 
ósma w rankingu ekipa Olczak 
Alarmów.

Najlepszy wynik kolejki uzy-
skali jednak gracze szczeciń-
skiego Stick-Artu, którzy po 
ciekawym spotkaniu zremiso-

wali z ekipą Andrzeja Olczaka. 
Bardzo równą grę, na najwyż-
szym poziomie zaprezentowa-
li w tym meczu przede wszyst-
kim Tomasz Użyński (Stick-
-Art) i Grzegorz Grenda (Ol-
czaki). Piekarnia Skrzypczak 
pokonała Samych Swoich przy 
dużym udziale najskuteczniej-
szego gracza meczu Jarosława 
Surego. Wygrane odniosły tak-
że ekipy Przedszkola Elemelek/
Bąki i Eonu.

Postacią nr 1 minionych dni 
był jednak drugoligowiec, To-
masz Adrabiński. Najlepszy za-
wodnik Team Strike uzyskał w 
trzech grach średnią 202 punk-
ty, a w jednej z rund osiągnął 
225 punktów. Tym wynikiem 
awansował na 1. miejsce w ta-
beli indywidualnej. Najwyższą 
średnią wynikową posiada na-

tomiast Karolina Niegierysz z 
Artik Malowanie. Mocną pozy-
cję w tym sezonie potwierdzili 
ponadto gracze Klippana, Mo-
nolitu i Głosu.

M.B.

Wyniki 9. kolejki I ligi:
Piek/Druk. – Cargotec 8:0 1966-1775,
Eon – DJ`s Team 6:2 1848-1749,
Jakub Meble – Kręgielnia 2:6 1884-2093,
Stick-Art – Olczak 4:4 2120-2077,
Skrzypczak – Sami Swoi 6:2 1957-1804,
Przedszkole – PEC 6:2 1953-1866.
 
Wyniki 9. kolejki II ligi:
Kumpelsi – Skarbonki 8:0 1721-1555,
Monolit – Strażaki 8:0 1841-1649,
Głos – Lucky Strike 8:0 1816-1501,
Bez Formy – Artik 0:8 0-1678,
Irmas – Team Strike 0:8 1897-1952,
Klippan – La Fiesta 6:2 1788-1703.

Tabela I ligi:
1. Kręgielnia Rondo 9 58 18575
2. Piekarnia/Drukarnia 9 52 18276
3. Przedszkole Elemelek 9 44 17991
4. Eon   9 42 17699
5. Stick-Art  9 40 18194
6. PEC   9 40 17530
7. Piekarnia Skrzypczak 9 38 17508
8. Olczak Alarmy  9 36 17459
9. Sami Swoi  9 31 16903
10. Jakub Meble  9 28 17434
11. Cargotec  9 13 16000
12. DJ`s Team  9 10 15690

Tabela II ligi:
1. Monolit   9 62 16484
2. Klippan   9 55 16247
3. Team Strike  9 54 15999
4. Artik   9 50 15478
5. Irmas   9 49 14188
6. Głos   9 43 15854
7. La Fiesta  9 41 15662
8. The Kumpels  9 30 14815
9. Strażaki   9 28 14568
10. Skarbonki  9 18 14087
11. Lucky Strike  9 2 13586
12. Bez Formy  9 0 10090

Tomasz Adrabiński w poniedziałek bły-
snął wspaniałą formą

Lekkoatletyka

Kaczka pojedzie na Euro
Kolejny, prestiżowy sukces odniosła Paulina Kaczyńska. Lekkoatletka WMLKS Pomo-
rze Stargard wygrała w Łodzi bieg eliminacyjny, dzięki czemu uzyskała awans do repre-
zentacji Polski na mistrzostwa Europy w biegach przełajowych.

25-letnia Paulina Kaczyńska re-
prezentująca barwy stargardzkie-
go WMLKS-u Pomorze odniosła 
w minioną sobotę kolejny sukces. 
W Łodzi okazała się zdecydowa-
nie najlepsza na trasie 8-kilome-
trowego crossu. – Był to bieg de-
cydujący o powołaniach do kadry 
narodowej na mistrzostwa Europy 
w biegach na przełaj. Paulina roze-
grała go znakomicie i odniosła za-

służone zwycięstwo – mówi zado-
wolony trener klubowy, Zbigniew 
Krzysiek. 

23. Mistrzostwa Europy w bie-
gach przełajowych odbędą się w 
dniach 10-11 grudnia w Chia Pula 
we Włoszech. Dla Pauliny będzie 
to kolejna wizyta na słoneczną 
Sardynię, gdzie w ubiegłym roku 
startowała w poprzedniej edycji 
mistrzostw Starego Kontynentu. 

Wspólnie z Iwoną Lewandowską i 
Dominiką Napieraj zajęła 4. miej-
sce w klasyfikacji drużynowej. W 
swoim dorobku ma ponadto wiele 
medali mistrzostw Polski, w tym 
tytuł mistrzyni w biegu na 10 km. 
Była czwartą zawodniczką Letniej 
Uniwersjady w Gwang-Ju. Jak bę-
dzie tym razem? – Trzymajcie za 
mnie kciuki – mówi Paulina.

M.B.   
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Szachy

Mistrzostwa 
królewskiej gry
W Młodzieżowym Domu Kultury odbył się turniej sza-
chowy o tytuł mistrza szachowego w kategorii szkół gim-
nazjalnych. Zakończył się triumfem Wiktora Raczyń-
skiego z Gimnazjum nr 4.

Turniej Szachowy, w którym 
wyłoniono mistrza stargardz-
kich szkół gimnazjalnych w 
MDK odbył się już po raz ósmy. 
Pomysłodawcą rozgrywek i jed-
nocześnie sędzią była Elżbie-
ta Szumska. Na starcie pojawi-
ło się kilku miłośników królew-
skiej gry, a bezkonkurencyjny 
okazał się Wiktor Raczyński. 

Uczeń Gimnazjum nr 4 w Star-
gardzie w klasyfikacji końcowej 
wyprzedził Bartłomieja Czyża i 
Rafała Matula. Za zwycięstwo 
otrzymał efektowny puchar i w 
nagrodę weźmie udział w roz-
grywkach ponad gimnazjal-
nych.

M.B.

HaLP Stargard

Sensacji nie było
Piłkarze Klinkieru Grzelak byli o włos od pierwszej w sezonie przegranej w rozgryw-
kach stargardzkiego HALP-u. W 5. kolejce w starciu z Granitem Owczarek przeżywali 
trudne momenty, ale ostatecznie udźwignęli ciężar faworyta i wygrali po raz piąty. 

W 5. kolejce rozgrywek HALP 
znacznie więcej emocji przynio-
sły mecze superligowe. Cztery 
z nich kończyły się minimal-
nym, jednobramkowym zwy-
cięstwem jednej z drużyn. Trzy 
mecze zakończyły się wynikiem 
3:2, a najwięcej emocji, nie tyl-
ko tych sportowych, dostarczył 
pojedynek obrońców tytułu, 
Klinkieru Grzelak ze zwycięzca-
mi ubiegłej edycji ligi oldbojów, 
Granitem Owczarek. 

Walka do końca
Piłkarze Granitu Owczarek 

stanęli przed niebywałą okazją 
zakończenia passy zwycięstw 
dominatora stargardzkich roz-
grywek piłki halowej, drużyny 
Klinkieru Grzelak. Grali z prze-
wagą zawodnika, ponieważ Ja-
rosław Piskorz i Maciej Grzelak 
zostali upomniani czerwonymi 
kartkami, mieli trzy rzuty kar-
ne, ale nie zdobyli nawet punk-
tu. Grzegorz Bielicki wbił im 
dwie bramki i przyczynił się do 
piątego triumfu mistrzów. Dru-
giej z rzędu porażki doznali na-
tomiast byli liderzy tabeli, gra-
cze Kubera Tynki-Posadzki. Po-
czątkowo prowadzili w starciu z 
elektrykami z Magmy, ale osta-
tecznie zeszli z parkietu poko-
nani, 3:2. W identycznych roz-
miarach porażki doznali kom-
puterowcy z eRkompu. Nie po-
trafili dowieźć prowadzenia w 
meczu z Avivą Zjednoczeni, 
stracili dwie bramki po prze-
rwie i przegrali. W niezwykłych 
okolicznościach porażki dozna-
li ponadto piłkarze Auto-Han-
dlu. Jeszcze tuż przed zakończe-
niem meczu prowadzili z Melio-
rantami Krąpiel, 3:2. Bohaterem 
meczu okazał się jednak Kamil 
Jankowski, który w ostatnich se-
kundach przechylił szalę na ko-
rzyść Meliorantów. Najłatwiej-
sze zwycięstwo odnieśli gra-
cze Nauki Jazdy Rondo, którzy 
dzięki hat-trickowi Radosława 
Drozda wypunktowali Przed-
szkole Elemelek.    

Dycha Samych Swoich

Najciekawszy przebieg w 5. 
kolejce I ligi miał pojedynek 
Mundurowych z BudPakiem. Ci 
pierwsi przez długi czas prze-
grywali, ale w końcowych mi-
nutach zdołali odwrócić losy 
spotkania. Mecz zakończył się 
wynikiem 2:1. Pozostałe mecze 
nie miały takiej dramaturgii, 
ale kibice mogli obejrzeć popisy 
strzeleckie kilku snajperów. Aż 
pięć bramek dla Samych Swo-
ich w starciu z pyrzyckim FC 
Porto strzelił Krzysztof Cieślic-

ki. Czterokrotnie do siatki tra-
fiał napastnik Metabo, Grzegorz 
Jawór, natomiast lider klasyfi-
kacji strzelców, Artur Kościel-
niak (Keramzyt) i Marek Ko-
zieradzki (Sami Swoi) strzelili 
po trzy bramki. Liderem tabeli 
pozostali piłkarze Hiaba, którzy 
lepszym bilansem bramkowym 
wyprzedzają Keramzyt System 
i Zamet.

M.B.

5. kolejka Superligi:
Magma - Kubera 3:2,
Elemelek - NJ Rondo 1:4, 
Aviva - eRkomp 3:2,
Klinkier - Granit 3:2, 
Auto-Handel - Melioranci 3:4. 

5. kolejka I ligi:
Finkowiat - Keramzyt 3:7, 
Hiab - Kalmar 5:1,
BudPak - Mundurowi 1:2, 
Zamet - TP Żubra 6:1,
Sami Swoi - Pyrzyce 10:2, 
Metabo - MC 4:1. 

Tabela Superligi:
1.  Klinkier Grzelak  5  15 28-11 
2. Aviva Zjednoczeni  4  10  18-8  
3.  Nauka Jazdy Rondo  4  9  13-6  
4.  Kubera Tynki-Posadzki  5  9  24-18  
5.  eRkomp   5  9  11-9  
6.  Przedszkole Elemelek  5  7  13-12 
7.  Melioranci Krąpiel  4  6  12-13 
8.  Magma Hurt. Elektr.  5  3  8-27 
9.  Granit Owczarek  4  2  7-9 
10.  Auto-Handel   5  1  10-18 
11.  Papirus II   4  1  6-19

Tabela I ligi:
1.  Hiab    5  12  25-14 
2.  Keramzyt System  5  12  29-19 
3.  Zamet    5  12  19-10 
4.  Metabo    4  9  15-5  
5.  Mundurowi   5  9  21-14 
6.  BudPak/Sinus.Net  5  9  13-14 
7.  Finkowiat Boss Suchań  5  6  15-16  
8.  Kalmar    5  5  12-16  
9.  Sami Swoi   5  4  21-24  
10.  MC    4  3  11-19  
11.  FC Porto Pyrzyce  4  1  6-23 
12.  Tow. Przyj.  Żubra  4  0  6-19  

OSiR zaprasza  
na lodowisko
Od 3 grudnia w godzinach od 9:00 do 21:00 będzie czyn-
ne stargardzkie lodowisko przy ul. Szczecińskiej 35. 

Dobrą wiadomością dla 
mieszkańców Stargardu i 
okolicznych miejscowości 
jest to, że w dniu otwarcia, 
3 grudnia wejście na lodo-
wisko będzie bezpłatne. We-

dług cennika trzeba będzie 
jedynie zapłacić za wypoży-
czenie łyżew. W pozostałych 
dniach bilet ulgowy będzie 
kosztował 5 zł, natomiast 
normalny 10 zł.

M.B.
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KINO „HELIOS”  SZCZECIN OUTLET PARK, 

ul. Struga
 2-9.12.2016r.

GMINA STARGARD

CHOCIWEL

WIEŚCI Z GMIN POWIATU
KOBYLANKA

IŃSKO

DOLICE

Kultura Dostępna:

Listy do M. 2, Komedia roman-
tyczna, 13 LAT

czw 18;00

Kino Konesera:

Wszystkie nieprzespane noce, 
Dramat/Dokument fabularyzowany, 
15 LAT 

śr 19;30

Helios Dla Dzieci (seanse z atrak-
cjami):

Filmowy Poranek: Przygody Sło-
niczki Elli, Animacja, b.o. 

nd 10;30

Pierwszy Raz w Kinie: Rodzina 
Treflików, Animacja, b.o.

nd 12;30

Kubo i dwie struny – dubbing, 
Animacja/Fantasty, b.o.

sb 11;00, nd 11;00

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

sb 12;00 14;30, nd 10;00 14;00

Wilk w owczej skórze – dubbing, 
Komedia/Animacja, b.o.

sb 14;00, nd 14;30

Fantastyczne zwierzęta i jak je 
znaleźć – dubbing, Fantasy/Przygo-
dowy/Familijny, 10 LAT

sb 13;15, nd 13;15

Premiera:

Underworld: wojny krwi – napisy, 
Thriller, 15 LAT

pt 17;15 22;15, sb 17;15 22;15, nd 
17;15 22;15, pn 17;15 22;15, wt 17;15 
22;15, śr 17;15 22;15, czw 17;15 22;15

3D Underworld: wojny krwi – na-
pisy, Thriller, 15 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 20;00

Sully – napisy, Dramat/Biograficz-
ny, 15 LAT

pt 14;45 19;15 21;30, sb 14;45 
19;15 21;30, nd 14;45 19;15 21;30, 
pn 14;45 19;15 21;30, wt 14;45 19;15 
21;30, śr 14;45 19;15 21;30, czw 14;45

19;15 21;30

Lion. Droga do domu – napisy, 
Dramat, 15 LAT

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

Diabelski młyn – napisy, Horror, 

15 LAT
pt 17;00 21;15, sb 17;00 21;15, nd 

17;00 21;15, pn 17;00 21;15, wt 17;00 
21;15, śr 17;00 21;15, czw 17;00 21;15

Kubo i dwie struny – dubbing, 
Animacja/Fantasy, b.o.

pt 10;30 13;00 17;45, sb 13;00 
17;45, nd 10;00 13;00 17;45, pn 10;30 
13;00 17;45, wt 17;45, śr 10;30 13;00 
17;45, czw 10;30 13;00 17;45

Polecane:

Sprzymierzeni – napisy, Thriller/
Romans, 15 LAT

pt 11;45 19;00, sb 10;15 19;00, nd 
10;15 19;00, pn 11;45 19;00, wt 19;00, 
śr 11;45 19;00, czw 11;45 19;00

Zły Mikołaj 2 – napisy, Komedia, 
15 LAT

pt 16;45 21;45, sb 16;45 21;45, nd 
16;45 21;45, pn 16;45 21;45, wt 16;45 
21;45, śr 16;45 21;45, czw 16;45 21;45

Fantastyczne zwierzęta i jak je 
znaleźć – dubbing, Fantasty/Przygo-
dowy/Familijny, 10 LAT

pt 11;30 14;30 17;30, sb 11;15 
12;15 17;30, nd 17;30, pn 11;30 14;30 
17;30, wt 17;30, śr 14;30 17;30, czw 
14;30

3D Fantastyczne zwierzęta i jak je 
znaleźć – dubbing, Fantasty/Przygo-
dowy/Familijny, 10 LAT

pt 12;00 19;30, sb 19;30, nd 12;15 
19;30, pn 12;15 19;30, wt 19;30, śr 
10;00 12;15, czw 12;15 19;30

Pitbull. Niebezpieczne kobiety, 
Akcja/Kryminał, 15 LAT

pt 10;45 13;45 18;00 21;00, sb 
18;00 21;00, nd 11;30 18;00 21;00, 
pn 10;45 13;45 18;00 21;00, wt 18;00 
21;00, śr 13;45 18;00 21;00, czw 10;45

13;45 21;30

Dla Dzieci :

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

pt 11;00 13;30 16;00 18;30, sb 
11;00 13;30 16;00 18;30, nd 11;00 
13;30 16;00 18;30, pn 11;00 13;30 
16;00 18;30, wt 13;30 16;00 18;30, śr 
11;00

13;30 16;00 18;30, czw 10;30 12;00 
13;30 16;00 18;30

3D Vaiana: Skarb oceanu – dub-
bing, Komedia/Animacja/Przygodo-
wy, b.o.

pt 10;30 12;30 15;30, sb 12;45 
15;30, nd 12;45 15;30, pn 12;45 
15;30, wt 12;45 15;30, śr 12;45 15;30, 
czw 12;45 15;30
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mgr mgr farmacji

Danuta i Jerzy 
Waliszewscy
GODZINY PRACY:

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

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

  91 834 41 23

PRZEPIS
Roladki indycze z puree 
z awokado

1

INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna     91 578 54 66

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

Dyżur nocny    91 573 89 99

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

 91 577 55 85

przy kościele św. Jana   91 578 30 50

 91 573 21 12
  

 91 573 75 75

 91 578 06 36

 91 578 30 22

  91 576 07 53
 91 576 03 14

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

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

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

Poczta
ul. Wieniawskiego  500-216-523
ul. Pogodna   91 573 55 52
ul. Szczecińska (Tesco)   91 573 50 39
ul. Lotników   91 576 01 69
ul. Lechonia   91 835 98 71
ul. Tańskiego   91 834 52 37
ul. Szczecińska 71   91 573 76 90
ul. Barnima   91 578 10 08
ul. Kwiatowa     91 577 05 91
ul. Pocztowa   91 578 57 58

Kultura
Muzeum   91 578 38 35
Książnica Stargardzka   91 578 82 40
Stargardzkie Centrum 
Kultury    91 578 32 31
Klub Wojskowy   91 576 64 75
Młodzieżowy Dom Kultury   91 834 43 01
Dom Kultury Kolejarza    91 573 23 24

Sport
Ośrodek Sportu i Rekreacji   91 573 25 70
Młodzieżowy Ośrodek 
Sportowy    91 834 52 63
Kręgielnia Rondo    91 834 10 20

Taxi
Plus Taxi   665 790 000
Lider Taxi  91 573 00 00
Halo Taxi  91 577 11 77
Gryf Taxi  91 573 44 44
Szach Taxi  91 573 33 33
Gabinety Weterynaryjne
Vis Vitalis ul. Łabędzia 22   505 960 829
Pro Amicis
ul. Pierwszej Brygady 21 A  91 577 51 68
Janusz Grabiec
ul. Wieniawskiego 16    607 654 021
Gabinet Weterynaryjny Pietrzyk
Os. Zachód A9    91 573 35 83
Małgorzata Lidwin Kaźmierkiewicz 
ul. Złotników    91 834 51 27
Ewa Czarny
ul. Krakowska    602 297 601

GMINY
Gmina Stargard
Urząd Gminy   91 561 34 10 
GOPS   91 561 34 40 
Gmina Chociwel
Urząd Gminy   91 56 22 001 
Urząd Pocztowy   91 562 20 41
MGOPS  91 5622273
NZOZ   91 562 20 22
Apteka Kelina   91 5622055
Apteka Hibiskus   63 2799370
Gab. Stomatologiczny Katarzyna Brtleja 
Gromada   502444762
Gab. Weterynaryjny Adamski Andrzej  
 91 5622028
Gmina Dobrzany
Urząd Gminy   91 5620201
Urząd Pocztowy   91 5620007
MGOPS   91 5620202
Przychodnia Zdrowia Milewski   91 5620111
Przychodnia NZOZ „LekStomed”   508902458
Apteka Nowa   91 5620860
Apteka Dbam o Zdrowie   915783604
Gab. Stomatologiczny Natalia Petrasz  Śliwicka   
91 5620111

Zakład Leczenia Zwierząt   91 5620123
Gmina Ińsko
Urząd Gminy   91 5623025
Urząd Pocztowy   91 5623180
MGOPS   91 5621024
Ośrodek Zdrowia   91 5623016
Przychodnia Rodzinna   91 5623771
Stomatolog Filip Stelter   693090222, lub  
91 5623016
Apteka Granulka   915623751 lub 503191220
Posterunek Policji   91 4813594

Gmina Suchań
Urząd Gminy   91 5624015
MGOPS   915624015
Urząd Pocztowy   91 5624088
NZOZ   91 5624020
Apteka (przy Palu Rynek)   91 5624022
Gab. Stomatologiczny Teresa Cieślak   
 91 5624606
Gab. Weterynaryjny 
Sadowski Jerzy   507050495
Posterunek Policji   91 4813590
Straż Miejska   91 5624089

Gmina Dolice
Urząd Gminy   91 5640129
Urząd Pocztowy   91 5640172
GOPS   91 5640129 lub 91 5640183
Na Zdrowie  91 5775805
Apteka ul. Wiejska 53   91 5640049
Gab. Stomatologiczny Iwona Małecka  
 91 5640686
Gab. Weterynaryjny Dolwet 
  91 5640244 lub 604545266

Gmina Kobylanka
Urząd Gminy  91 5610310 
Urząd Pocztowy   91 5610320
GOPS  91 5788536 lub 91 5788538
NZOZ   91 5610329
Punkt Apteczny ul. Szkolna   91 5782632
Gab. Stomatologiczny Anna Wojciechowska   
 91 5610447
Lecznica dla zwierząt Richter Zygmunt    
 91 5610318

Gmina Marianowo
Urząd Gminy  91 5613866
Urząd Pocztowy   91 5613820
GOPS  91 5613866
NZOZ   91 5613810
Punkt Apteczny Medica   91 5618210
Gab. Stomatologiczny Maja Kucharczyk    
 601111111
Gab. Stomatologiczny Agnieszka 
MatkowskaMatysik   602516095

Gmina Stara Dąbrowa 
Urząd Gminy  91 5739820
Urząd Pocztowy   91 5613520
GOPS  91 5613568 lub 91 8356898
Poradnia Medycyny Rodzinnej Cztery Pory 
Roku   91 3972295
Gab. Stomatologiczny Magdalena 
Brożek-Sztajnke   663773208

Gabinety stomatologiczne:
Vegadent   91 5782889
NZOZ MK Wasilewscy   669780309
ArtMedica   91 3076644
Rawicki Wojciech   601554441
NZOZ Mazur   91 5733660
Wedent   91 5615155
NZOZ Os. Zachód B14   91 5737373
Dentimex   91 5737339
DentalRondo   91 8340505
Węcławik Maria   91 5733311
Horak B, Kościelniak M.   91 5782325
DKdent Kozaczyńska   91 5761117
Rychterowicz J., AnikoWłodarczyk M.    
 607996697
Centrum Zdrowia   604340927
Iwona KmieciakKulesza   91 5784744
Szajko Dorota   602798068
Romuald Bąk, Szafranek Elżbieta   91 5781215
Ługowska Lucjana   91 5786997
Anna Matysiak   601750804
Roman Hamulak   91 5786242
Kłeczek Joanna   91 4694135
WaliszewskaWoźniak Lucyna   91 5775872
Unidental   91 5731416
Duodent II   91 5786185
DmowskaKlemm Ewa   91 5775401
MDent   91 5781994 lub 502462038
Brzozowska Jolanta   91 5786855
Duodent   91 5733207
Frydryszewska Elżbieta   91 5776662
Goryczko Alicja   91 5731852
Kucharska Bożena   91 5760081
Wojsowicz Agata   91 5781902
LenkajtisWalczowska Małgorzata   603589011
Matysiak Anna   91 5770200
Medis   91 5772600
RybickaKania Anna   91 5762630
Stankiewicz Grażyna   91 5775951

roladki indycze z puree z awokado

Składniki:
400 g sznycli z indyka 
1/2 gruszki 
2 plastry sera pleśniowego 
4 pomidory suszone 
1 szklanka mąki 
1 jajko 
1 szklanka płatków kukury-

dzianych 
sól, pieprz, słodka papryka 

mielona, oregano/ papryczka 
chili, olej do smażenia 

Puree:
3 ziemniaki 
1 awokado 
natka pietruszki 
1 łyżka masła 
1 łyżka soku z cytryny 
1/2 łyżeczki musztardy Dijon 
sól, pieprz 

Wykonanie:

Sznycelki z indyka delikatnie 
rozbijamy przez folię spożyw-
czą, tak aby nie uszkodzić mię-
sa. Przyprawiamy z obu stron 
pieprzem, solą, papryką mielo-
ną oraz przyprawami. Gruszkę 
obieramy ze skórki, kroimy na 
ćwiartki i wydrążamy gniazdo 
nasienne. Ser pleśniowy, grusz-
kę kroimy w grubsze słupki, a p

omidory suszone w kostkę. 
Na środku sznycelka układamy 
słupki gruszki, sera pleśniowego 
oraz kawałki pomidora suszo-
nego. Zwijamy najpierw boki, 
a następnie zwijamy w rulon. 
W jednej misce przygotowuje-
my mąkę, w drugiej - rozbełta-
ne jajko, a w trzeciej - płatki ku-
kurydziane zmielone na miał-
ko. Każdą roladę obtaczamy w 
mące, następnie w jajku, a na 
końcu w zmielonych płatkach 
kukurydzianych. Smażymy na 
rozgrzanym oleju z każdej stro-
ny na złocisty kolor.

Puree: Ziemniaki obieramy, 
myjemy i gotujemy w osolo-
nej wodzie do miękka. Awoka-
do obieramy, kroimy, skrapia-
my sokiem z cytryny. Natkę pie-
truszki myjemy i drobno sieka-
my. Do ugotowanych ziemnia-
ków dodajemy awokado, ma-
sło, musztardę i blendujemy na 
gładką masę. Dodajemy natkę 
pietruszki i przyprawiamy pie-
przem oraz solą.

Usmażone roladki z indyka 
podajemy na puree z awokado.

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Trawniki 
z rolki,
ogrody

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

Sprzedam 
Volkswagena 

LT 28 lub 
zamienię 

na Pickupa
Telefon 

508-163-512

MTD, Stihl, Stiga - PHU „SWISSPOL”
Stargard, Strachocin 44a - tel. 91 577 52 03

Stargard, ul. Czarnieckiego 10 - tel. 91 578 61 11

KOSIARKI TRAWNIKOWE
TRAKTORKI, KOSY, 
GLEBOGRYZARKI

Kupuj u profesionalisty - 25 lat na rynku
Serwis - Doradztwo - Kredyty - Części

NA SPRZEDAŻ 
MIESZKANIE 
W ŚCISŁYM

CENTRUM, 68m2
 blok 1999r.

209 tys. do negocjacji
tel. 732 700 773

NA SPRZEDAŻ 
MIESZKANIE

 3 pok. 
Os. ZACHÓD

169 tys. do negocjacji

tel. 732 700 773

Opiekunka Osób 
starszych w Niemczech.
 Pracuj legalnie i bezpiecznie. 

Premie świąteczne! 
ATERIMA MED.

 Telefon 91 506 55 55

Pionowo:
1. imię ukochanej Winicjusza z po-

wieści „Quo vadis” Sienkiewicza
2. miasto w Austrii nad Anizą
3. zły to ..., co własne gniazdo kala
4. Gregory, aktor
5. willa Karola Szymanowskiego
6. indyjski bóg ognia
7. Stwosz, rzeźbiarz
8. duża papuga
9. krzyżówka dromadera
   z baktrianem
10. o liczbie atomowej 65
11. miasto w Holandii
12. pisarz, prozaik
13. moneta równa 1/100 korony
14. wprawka muzyczna
15. poemat Alfreda de Vigny
16. linie wokół czegoś
17. ziemia uprawna
18. najwyższy szczyt Krety
19. rzymska bogini 
   ogniska domowego
20. nagość w ramach
21. cyrkowy zapaśnik
22. język zwierzęcia
23. typ żaglowca
24. obrót w tańcu
25. kuzyn łasicy, o cennym futrze
26. kapusta abisyńska
27. córka Orgona z komedii 
   A. Fredry „Dożywocie”
28. powieść Larysy Mitznerowej 

29. wierzchnie, obszerne nakrycie, 
rodzaj peleryny, używane w star. Rzy-
mie do podróży

30. miasto w Danii
31. strzelanie do rzutków
32. odpad przy wytapianiu surówki
33. żona Rembrandta
34. ptak drapieżny, bielik
35. w niej akta
36. kulista klucha ze śliwką
37. na nich pracują koła
38. papierowa trąba
39. typ służącego we włoskiej
   komedii
40. dopływ Dunaju
41. japoński wachlarz
42. ... pracy lub myślenia
43. ... Sumac, piosenkarka
44. wiecznie zielone drzewo afryk.
Poziomo:
45. zwabia muchy
46. przenośna ścianka
47. mieszaniec bizona i krowy
48. globalna sieć komputerowa
49. długa, niezgrabna noga
50. kraina historyczna w Grecji
51. telewizor dla sroki
52. miejsce grzebania zmarłych
53. w starożytnej Grecji suma zalet
54. przebłysk
55. mała Urszula
56. galeria otaczająca 
   dziedziniec meczetu

57. zoofilia
58. sól kwasu jodowego
59. Ukraińska Armia Powstańcza
60. syn Sary i Abrahama
61. wykonuje partię solową
62. Y dla chemika
63. drugi plan
64. kraj z Luandą
65. autor „Skrzydeł nad Warszawą”
66. grube lniane płótno
67. chrust na opał
68. kupała
69. Indianie z czubami
70. nacięcie po przejściu piły
71. miasto w USA
72. ludowy instr. muz
73. salami, twaróg lub brie
74. szanowanie, poważanie
75. pilot w kabinie samolotu
76. stawia piece
77. dla stoika, ale nie dla cynika
78. służy psu do merdania
79. biega z tacą
80. niezbędny w makowcu
81. imię Chruszczowa
82. miała Asa
83. terroryści z Irlandii

PODPOWIEDŹ: ABILENE, ARCT, 
BASETLA, ENNS, EPE, ZANNI.

BIUrWa
Najlepsza powieść autorki bestselle-

rowej „Kobiety dość doskonałej”! Ku-
bryńska obnaża absurdy urzędnicze-
go świata, gdzie nikt nie jest „od tego”. 
Świata, z którego logika już dawno ucie-
kła.

„Zaczęło się od ufarbowania długich 
włosów na rudo. Potem była trwała. Po-
tem znów farbowanie. Potem cięcie. Ko-
lejne ciecie i kolejna farba. Cięcie. Far-
ba. Cięcie. Farba. Coraz krótsze cięcie. 
Coraz jaskrawsza farba.

Aż wreszcie powiedziałam wczoraj 
po południu, po pięciu latach pracy, 
po tygodniu uspokajania się winem, po 
miesiącu nierozmawiania z dzieckiem, 
powiedziałam do tej miłej pani fryzjer-
ki: „Proszę obciąć mi głowę.” 

Wydawnictwo Czwarta Strona
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02.12.2016 r.  - 
„Vita”  

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

03.12.2016 r.  - 
„Staromiejska” 

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

04.12.2016 r.  - 
„Cefarm 36,6” 

ul. Piłsudskiego 9
91-577-17-68

05.12.2016 r.  - 
„Cefarm 36,6” 

ul. Szczecińska 40
91-573-46-09

 
06.12.2016 r.  - 

„Nowa” ul. M. Reja 5a
91-577-59-90

07.12.2016 r.  - 
„Na Zdrowie” 

Oś. Zachód A 17
91-573-89-60

08.12.2016 r.  - 
„Przy Luxpolu”
 ul. I Brygady 18

91-834-75-97 

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

i kończy  o goDz. 8:00 nAstępnego DniA

POSIADAMY 8 ODDZIAŁÓW,
NAJWIĘCEJ OFERT I NAJLEPSZE CENY.

TYLKO SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI.
WWW.MIKULSKI-NIERUCHOMOSCI.PL

TEL. 91 577 07 57
CH STARÓWKA  

Drewno kominkowe, 
drewno opałowe, 
Tel. 508 163 512

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

Nowe 
Mieszkania 

na os. Pyrzyckim,  
Lotnisko... i Nowe 
Domy ul. Sądowa,  

Podmiejska

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

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

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. PREMIE 

ŚWIĄTECZNE NAWET do 
300 EURO! ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

NIERUCHOMOŚCI – 
SPRZEDAM

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

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– WYNAJMĘ

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

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

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

Kawalerka umeblowana na 
Os. 1000-lecia do wynajęcia. 
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 ko-
munikatywny, zarobki netto 
do 1500 euro/mies. ,wyjazdy 
od zaraz, sprawdzone oferty, 
legalnie 737 451 825 lub 737-
886-919 lub 737-489-914

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

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

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

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

Potrzebna pomoc domowa. 
Tel. 518-036-104 

USŁUGI
Usługi remontowo - bu-

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

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

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

SPRZEDAM
Karp kroczek do zarybienia 

oczek. 91 39 18 297 
Skoda Fabia, poj. 1,4 l, rok 

prod. 2001, ważny przegląd 
i ubezpieczenie, 2 komplety 
kół. Zadbana, kupiona w sa-
lonie. Cena 3500 zł. Tel. 500-
568-097 

INNE 
Korepetycje z matematyki 

i fizyki. Do matury i bieżące. 
Tel. 698-788-709 
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Karate

23 medale stargardzkich 
Kamikaze
W minioną sobotę odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Karate WKF 
(World Karate Federation) Bushi-Do Cup. Wzięła w nim udział 15-osobowa ekipa Star-
gardzkiego Klubu Karate Kamikaze, która wróciła do Stargardu z 23 medalami.

 W prestiżowych, byd-
goskich zawodach brało 
udział 142 zawodników z 
14 klubów z całej Polski. 
Stargardzki Klub Karate 
Kamikaze reprezentowa-
ła 15-osobowa reprezen-
tacja. Nasi dzielni zawod-
nicy wywalczyli 23 meda-
le (6 złotych, 5 srebrnych 
i 12 brązowych). Indywi-
dualnie złote medale wy-
walczyli Dawid Erdmann 
w kategorii kata kadetów, 
Amelia Gackowska w ku-
mite, 50 kg młodziczek, 
Urszula Maksymiak w ka-
tegorii kata białych pasów 
do lat 7 oraz Filip Sobczyń-
ski w kategorii kata białych 
pasów, 9 lat. N najwyższym 

stopniu podium stały rów-
nież drużyny kata do lat 
9 (Marcel Fidelus, Mate-
usz Sidor, Filip Sobczyń-
ski) oraz 10-11 lat (Jan Fi-
giel, Grzegorz Maksymiak 
i Oliwier Szram). Na dru-
gim stopniu podium sta-
nęli Grzegorz Maksymiak, 
Mateusz Markiewicz, Fi-
lip Sobczyński i drużyny 
kata kadetów (Dawid Erd-
mann, Mateusz Markie-
wicz, Cezary Wilk) i ku-
mite dziewcząt do 11 lat 
(Emilia Borysiak, Klaudia 
Jermalonek i Daria Wilk). 
Ponadto brązowe meda-
le zawisły na szyjach Emi-
lii Borysiak, Marcela Fide-
lusa, Klaudii Jermalonek, 

Grzegorza Maksymiaka,  
Urszuli Maksymiak, Mate-
usza Markiewicza,  Mate-
usza Sidora, Oliwiera Szra-
ma (dwukrotnie), Cezare-
go Wilka, Natalii Żmudy 
(również dwukrotnie). - 
Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują zawodnicy 
Dawid Erdmann i Amelia 
Gackowska, którzy wygry-
wali walki w dobrym stylu 
z utytułowanymi zawod-
nikami prezentując dobry 
poziom wyszkolenia. Jed-
nak wszystkim uczestni-
kom gratulujemy odwagi 
– mówi trener Marcin Fi-
delus.

M.B.
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Piłka nożna

Z Błękitnych  
do reprezentacji
W najbliższą sobotę w hali Zespołu Szkół nr 2 na osiedlu 
Zachód odbędzie się turniej dla dzieci Akademii Piłkar-
skiej Błękitni z roczników 2006-2007 pod nazwą „Z Błę-
kitnych do reprezentacji”. Honorowy patronat nad tur-
niejem objął prezydent miasta Stargard Sławomir Pajor. 

3 grudnia w hali sportowej 
ZS nr 2 w Stargardzie pojawią 
się wychowankowie Błękitnych 
Stargard i jednocześnie aktualni 
reprezentanci Polski w różnych 
kategoriach wiekowych. Trene-
rom Akademii udało się zapro-
sić na sympatyczne wydarzenie 
Grzegorza Szymusika (U-19), 
Dawida Rezaeiana (U-14), Bła-
żeja Starzyckiego (U-18) czy 
Krystiana Rybickiego (U-14).

Turniej ma na celu integrację 
dzieci, promocję piłki nożnej w 
Stargardzie oraz wspólną zaba-
wę z okazji zbliżających się mi-
kołajek. Przypominamy, że wy-
chowankowie Błękitnych obec-
nie stanowią większość w ka-
drze pierwszego zespołu trene-
ra Krzysztofa Kapuścińskiego. 

Także, spora grupa młodzieży 
trenująca w juniorach starszych 
i młodszych wkrótce zostanie 
włączona do kadry pierwszego 
zespołu. Następcy Gajdy, Pu-
stelnika, Zdunka, Ufnala czy Pi-
skorza z młodszych grup Aka-
demii Piłkarskiej Błękitni rów-
nież zmierzają w określonym 
celu.

Organizatorami turnieju „Z 
Błękitnych do reprezentacji” są 
trenerzy roczników 2006-2007 
Maciej Więcek, Łukasz Ler, Ra-
dosław Wiśniewski, Andrzej 
Ziętkowski i Jarosław Piskorz, 
a całemu wydarzeniu będzie 
przyglądał się sztab szkolenio-
wy pierwszego zespołu.

M.B
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