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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. 4

F. Sikora:
Kromka 

zamarzniętego 
chleba cz. 2

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

Chociwel

Mają defibrylator  

ZS nr. 5

Darmowe 
przeglądy

Pożar na 
Limanowskiego

s. 3

Dolice- Krępcewo

Wciąż nie mają wody

reKLaMa

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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reKLaMa

BOSCH DIESEL  
CENTRUM BOJARSKI 

CODZIENNIE PROMOCJE NA FACEBOOK 
– WYBIERZ PROMOCJE DLA SIEBIE

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

ZAPRASZAMY 
GRYFINO • UL. POMORSKA 57B • TEL. 91 415 02 90

 Zapraszamy na obsługę samochodów  
– szybkie naprawy, przeglądy przed zimą

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

Bosch Diesel Centrum
Bojarski

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

Rej. online: www.stargard-rehabilitacja.pl 

Michał Bronisław Piotrowski 
fizjoterapeuta

• Masaż • 
• rehabilitacja •

Skup Aut 
Gotówka- 

od ręki 
Rocznik- 
od 2000 r

502 011 742

Wielka przebudowa w rejonie ul. Głównej

Zyskają i Cukrownia  
i mieszkańcy  

Rosja krytykuje 
likwidację Kolumny

s. 3

Na święta nowa 
elewacja

s. 3 s. 5
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Jechał na podwójnym 
gazie teraz stanie przed sądem
Stargardzka drogówka zatrzymała nietrzeźwego 65-letniego kierowcę citroena saxo, 
który był sprawcą kolizji drogowej. Podejrzewany 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 poniedziałek (5 grud-
nia) około godziny 16.00 
na ulicy Wyszyńskie-
go 38-letnia kobieta jadą-
ca mercedesem zatrzyma-
ła się przed przejściem dla 
pieszych, gdzie oczekiwała 
na zmianę światła. Zanim  
jednak pojawiło się zielone 
w tył jej pojazdu wjechał 
citroen saxo, którego kie-
rowca wysiadł i stwierdził, 
że nic się nie stało, a na-
stępnie  odjechał z miejsca 

zdarzenia. Kobieta wyczu-
ła od sprawcy woń alkoho-
lu, dlatego natychmiast po-
wiadomiła o zdarzeniu po-
licję. 
Funkcjonariusze z Wy-
działu Ruchu Drogowego 
65-letniego kierowcę za-
trzymali na osiedlu Tysiąc-
lecia, a badanie urządze-
niem pomiarowym wska-
zało ponad dwa promi-
le alkoholu w organizmie 
mężczyzny.

 Nietrzeźwemu kierowcy 
funkcjonariusze odebrali 
uprawnienia do kierowa-
nia i na czas wytrzeźwie-
nia zamknęli go w policyj-
nym areszcie. Ponadto od-
holowano uszkodzony po-
jazd, oraz zatrzymano do-
wód rejestracyjny w związ-
ku z powstałymi usterkami 
technicznymi.

podkom. Łukasz Famulski

Puls Miasta
121

Mieszkańców Stargardu, którzy 
około godziny 11:00, w czwartek 
(8 grudnia) poruszali się chodni-
kiem biegnącym przy ul. Szcze-
cińskiej, zaskoczył widok świe-
cących się lamp ulicznych. Trud-
no wierzyć w to, że Miasto jest 
aż tak rozrzutne i zapala lampy o 
tak wczesnej porze. Po około 20-
30 minutach lampy zgasły, zatem 
najprawdopodobniej ich zapale-
nie było efektem prac związanych 
z konserwacją. 

122
Teren po byłym PKS wciąż cze-

ka na zaplanowane inwestycje, 
które ma wykonać nowy właści-
ciel działki. Niestety, najwyraźniej 
inwestor zapomniał o tym, że w 
jego gestii leży dbanie o porządek 
na swojej działce. Teren po byłym 
PKS jest coraz bardziej zaśmieco-
ny i skutecznie szpeci przestrzeń 
publiczną w Stargardzie. Wygląda 
na to, że do momentu obiecanych 
prac budowlanych, stargardzianie 
nie doczekają się uporządkowania 
placu…

Nasza Sonda 

123
W piątek przy ul. Wojska Pol-

skiego 35 trwały prace, które 
wspólnie prowadziły dwie miej-
skie spółki – MPGK oraz STBS. 

-  Miejskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej wymieni-
ło odcinek przyłącza wodocią-
gowego do wodomierza. Przy 
okazji prowadzonych prac zmie-
niono lokalizację wodomierza 
głównego. Z kolei Stargardzkie 
Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego wymieniło odcinek  in-
stalacji wewnętrznej na parterze 
budynku – poinformował z-ca 
kierownik ZWIK, Radosław Ka-
lisz.

 KR

W dzisiejszej sondzie pytamy mieszkańców, czym się su-
gerują oddając w wyborach głosy na polityków.

Ibrahim Połtorzycki
Sądzę, że sugerujemy się tym, 

słysząc jak każdy z polityków 
chwali się przed wyborami, cze-
go to nie zrobi, a później naj-
częściej niewiele z tego wycho-
dzi. I właśnie tym zwabiają oni 
wyborców, którzy z początku 
im wierzą. 

Władysław Konczalski
Przede wszystkim sugeruje-

my się uczciwością. Chodzi o 
to, żeby polityk był człowiekiem 
uczciwym, a nie złodziejem. 
Przeciw uczciwemu politykowi 
nie ma żadnych zarzutów. Nie-
stety ok. 30 czy 40 % obecnych 
polityków w Polsce albo współ-
pracowało ze służbami albo wy-
kazało się nieuczciwością. Wiele 
spółek jest w rękach byłych ube-
ków, którzy opanowali całą Polskę. Przez to właśnie ja, emeryt, ma-
jąc 80 lat, chodzę jeszcze do pracy. Muszę pracować, bo inaczej bym 
nie dał rady. Za same leki płacę ok. tysiąca złotych za żonę i siebie, 
a na dwoje mamy 2.200 zł emerytury. 

Jan
Sugerujemy się programami 

polityków, mam tu na myśli za-
łożenia tych programów. Np. w 
tym względzie odpowiada mi 
PiS, może jeszcze nie wszystko 
tam jest, co bym chciał, ale ge-
neralnie może być. Mnie osobi-
ście z pewnością nie interesuje 
wygląd polityka. Interesują mnie 
tylko - jego uczciwość i realiza-
cja programu. 

Krystyna
Wydaje mi się, że sugerujemy 

się sposobem wypowiedzi poli-
tyków oraz wyglądem. Pod spo-
sobem wypowiedzi rozumiem 
szczerość, natomiast jeśli cho-
dzi o wygląd, to polityk powi-
nien być przystojny i elegancko 
ubrany. Chyba to wszystko. 

Irmina Gryczkowska
Nie interesuję się tym spe-

cjalnie, gdyż rzadko chodzę na 
wybory. Ale zdaje mi się, że jak 
większość ludzi, także ja, su-
geruję się obietnicami, oczy-
wiście jeśli już się wybieram 
na wybory. Interesują mnie 
dla przykładu kwestie służby 
zdrowia, przede wszystkim ze 
względu na fakt, iż mam nie-
pełnosprawną córkę. Tak więc 

istotne są dla mnie poruszane w czasie wyborów tematy związane 
z  świadczeniami dla osób niepełnosprawnych, rentami, czy kolej-
kami do specjalistów. Oczywiście zwracam też uwagę na to, jakie 
politycy mają pomysły na to, by poprawić ogólną sytuację w Polsce. 

(ps)
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Pożar na 
Limanowskiego
W minioną środę 7 grudnia o godzinie 16.59 dyżurny 
Straży Pożarnej odebrał zgłoszenie o pożarze w budynku 
wielorodzinnym przy ulicy Limanowskiego 11.

Po przybyciu strażaków na 
miejsce zdarzenia okazało się, że 
pożar wybuchł w jednej z piw-
nic, gdzie znajdował się piec 
centralnego ogrzewania. W po-
bliżu składowany był opał, któ-
ry z nieustalonych przyczyn za-
palił się. Ponadto w piwnicy 
znajdowały się jeszcze drewnia-
ne meble, które spłonęły w wy-
niku pożaru. Po opanowaniu 

sytuacji strażacy przystąpili do 
oddymienia klatki schodowej. 
W związku z uszkodzeniem in-
stalacji elektrycznej na miejsce 
zdarzenia zostało wezwane po-
gotowie energetyczne. 

Cała akcja trwałą ok. 1,5 h 
i brały w niej udział 3 zastępy 
Straży Pożarnej

red
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Parkingi Strzeżone
 Os. Zachód 

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

Zapraszamy

Wielka przebudowa w rejonie ul. Głównej

Zyskają Cukrownia  
i mieszkańcy  
Podczas sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu 
w rejonie ulicy Głównej. Projekt uchwały został podyktowany wielkimi planami, jakie 
w 2017 roku ma zamiar zrealizować Krajowa Spółka Cukrowa. Planowana jest budowa 
większego silosu, a także kompleksowa przebudowa ulicy. 

Podczas XXIV sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się 29 
listopada, na sali obrad obec-
ny był dyrektor Cukrowni Klu-
czewo, Paweł Dawiskiba, który 
opowiedział o wielkich planach 
cukrowni w nadchodzącym 
2017 roku. - Co roku dokonuje-
my różnych inwestycji i planów 
przebudowy. W przyszły roku 
od stycznia 2017 roku, mamy 
zaplanowanych dużo zadań in-
westycyjnych. Skala nakładów 
inwestycyjnych powinna prze-
kroczyć ponad 40 mln zł – mó-
wimy tylko o samych zadaniach 
inwestycyjnych. Jest to na dzisiaj 
jeszcze tylko plan, ale z planem 
związane są zmiany organiza-
cji, m.in. ruchu, który się odby-
wa przy ul. Broniewskiego wko-
ło Cukrowni – mówił Paweł Da-
wiskiba. Na czym miałaby po-
legać opisywana przebudowa 
ulicy? Obecnie dla mieszkań-
ców Stargardu uczęszczających 
ul. Broniewskiego,  ruch samo-

chodów wywożących cukier i 
produkty uboczne, a także po-
jazdów dostarczających surow-
ce jest bardzo uciążliwy. Kra-
jowa Spółka Cukrowa z myślą 
o mieszkańcach, jak i rozwoju 
własnej infrastruktury,  planuje 
przebudowę organizacji ruchu 
wkoło cukrowni. W myśl tego, 
parking dla pracowników i go-
ści miałby zostać przeniesiony 
przy ul. Głównej. W miejsce 
obowiązującego dzisiaj parkin-
gu, ma powstać silos. - Planu-
jemy budowę ogromnego silosu 
na cukier, który ma być więk-
szy niż ten, który stoi obecnie i 
w obrębie tego silosu planuje-
my wewnętrzny system dróg, 
który przeniesie komunikację z 
ul. Broniewskiego na nasz we-
wnętrzny teren, przez to komu-
nikacja przy ul. Broniewskiego 
będzie dużo łagodniejsza i bez 
takich tłoków, które mogą się 
jeszcze teraz odbywać. Z tym 
związana jest cała przebudo-
wa narożnika między ulicą Bro-
niewskiego, a ulicą prowadzącą 
w stronę naszego placu surowco-
wego. Po to właśnie potrzebuje-
my przenieść nasz parking – wy-
jaśnia dyrektor. Paweł Dawiski-
ba wyjaśnił również, dlaczego 
cukrownia potrzebuje więk-
szy silos. Dyrektor mówił rad-
nym, że ten rok przeznaczony 
jest na zwiększanie możliwo-
ści składowania cukru. Obec-
nie cukrownia produkuje na 
poziomie 120 tys. ton cukru, 
ale na terenie zakładu ma moż-
liwość składowania jedynie 50 
tys. ton. - Chcielibyśmy mieć 
możliwość składowania powy-
żej 120 tys. ton cukru. Od tych 
zmian zaczynamy przebudo-
wę fabryk. Za tym idzie oczy-
wiście gospodarka wodna, wy-
korzystanie naszego potencja-
łu dotyczącego półproduktów, 
produktów i współpracy z rol-
nikami, którzy z terenów całe-
go województwa zachodniopo-

morskiego dostarczają nam su-
rowiec – wyjaśniał Paweł Dawi-
skiba. Dyrektor Cukrowni Klu-
czewo został również zapytany 
o to, w jaki sposób cukrownia 
zwalcza odór, który wydobywa 
się z zakładu i także jest uciąż-
liwy dla mieszkańców -  Co do 
naszej uciążliwości odorowej, 
wszystkie nowe inwestycje, któ-
re wprowadzamy,  zmierzają do 
trzech podstawowych elemen-
tów, pierwszym jest ograniczony 
hałas. Państwo wiedzą, że duża 
fabryka, z dużą historią, ma też 
duże problemy. Musimy ograni-
czyć hałas i jest to realizowane, 
nie mamy w tym momencie pro-
blemów z przekroczeniem emi-
sji, ani w porze dziennej ani w 
nocnej. Kolejnym czynnikiem 
jest kwestia, tego na co mamy 
wpływ, czyli na środowisko - 
to jest woda. To co mówiłem, 
chcielibyśmy zrealizować plan 
wykorzystania wód, to jest po-
nad pół miliona m3 wody, któ-
ra jest zagospodarowana, którą 
niekoniecznie chcemy zrzucać 
do małej Iny, a lepiej ją wyko-
rzystać na terenach w okolicach 
Stargardu do nawadniania pół i 
realizacji upraw. Co do uciążli-
wości odorowej, prowadzimy na 
to bardzo duży nakład, to doty-
czy systemów filtrów. Odór jest 
tak samo dla nas niebezpiecz-
ny, jak nieprzyjemny dla miesz-
kańców, przez to, że będziemy 
mięli ponad 120 tys. ton cukru 
na terenie zakładu. Cukier jak 
państwo wiedzą ma taką złą ce-
chę, że jest bardzo higroskopij-
ny, czyli bardzo łatwo się zbry-
la, ale też bardzo łatwo chłonie 
wszelkie zapachy, przy okazji 
eliminując nasz problem zwią-
zany z odorami – jednocześnie 
usuwając go na korzyść okolicz-
nych mieszkańców – tłumaczył 
dyrektor cukrowni. Choć pla-
nowana przebudowa ulic znaj-
dujących się przy cukrowni, z 
pewnością spowoduje utrud-
nienia w ruchu, to stargardzia-
nie mają się z czego cieszyć, bo 
za sprawą inwestycji cukrow-
ni, poprawi się komunikacja w 
tym rejonie. Prace mają ruszyć 
na początku 2017 roku. Dodaj-
my, że Cukrownia Kluczewo 
zatrudnia obecnie 150 osób. 

KR 

Dyrektor Cukrowni Kluczewo Paweł 
Dawiskiba opowiadał radnym o wiel-
kich planach zakładu

Termomodernizacja
 przy ul. Wojska Polskiego

Na święta dostaną 
nową elewację
Pod koniec lipca rozpoczęto prace nad remontem elewacji 
bloku przy ul. Wojska Polskiego 84, zlecone przez STBS. 
Wygląda na to, że tuż przed świętami, remonty zostaną 
zakończone, a budynek zyska nowy wygląd. 

W budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Wojska 
Polskiego 84 w Stargardzie, trwa 
termomodernizacja i remont, 
który wykonuje   F.H.U. STAR-
MIT Marek Rek ze Stargardu. 
Prace rozpoczęto jeszcze w wa-
kacje, dokładnie  28 lipca. Za-
kres robót obejmuje docieplenie 
ścian zewnętrznych oraz coko-
łu wraz z wykonaniem wypra-
wy elewacyjnej, cienkowarstwo-
wej oraz okładzin z płytek klin-
kierowych. Ponadto zostanie 
wykonana wymiana drzwi wej-
ściowych do budynku, docie-
plenie stropu drewnianego nad 
ostatnią kondygnacją mieszkal-
ną, wykonanie izolacji pozio-
mej i pionowej ścian zewnętrz-
nych, a także wymiana okienek 

piwnicznych i strychowych, re-
mont klatki schodowej oraz wy-
konanie instalacji odgromowej 
w budynku. Jak poinformowało 
nas STBS, jeszcze przed święta-
mi zakończą się niemal wszyst-
kie prace. - Całość prac termo-
modernizacyjnych i część robót 
remontowych, takich jak  izola-
cja i malowanie ścian piwnic, re-
mont bramy, wykonanie instala-
cji odgromowej zakończy się 23 
grudnia 2016 roku. Natomiast 
remont klatki schodowej powyżej 
parteru zostanie zakończony 28 
lutego 2017 roku – poinformo-
wała Natalia Czajkowska-Rze-
szut, Kierownik Działu Przygo-
towania i Realizacji Inwestycji 
Stargardzkie TBS Sp. z o.o. 

KR

Mieszkańcy budynku przy ul. Wojska Polskiego 84, tuż przed świętami będą mogli 
zobaczyć nową elewację
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Pochówki 6.12.2016
REGINA KOSIDŁO, lat 82, zmarła 3.12 
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
KRZYSZTOF KRUK, lat 57, zmarł 1.12
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
JOANNA WSZELAKA, lat 90, zmarła 1.12
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 7.12.2016
ADELA RYCHLEWICZ, lat 84, zmarła 5.12
Pogrzeb odbył się o godz. 10.00 na Nowym Cmentarzu
JÓZEF BABULA, lat 78, zmarł 3.12
Pogrzeb odbył się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 8.12.2016
MIROSŁAW ŁABUZIŃSKI, lat 53, zmarł 27.11 
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 9.12.2016
OLGA CZUMAK, lat 81, zmarła 6.12
Wystawienie zwłok o godz. 10.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 13.12.2016
MARIUSZ STAŃCZYK, lat 53, zmarł 8.12
Wystawienie zwłok o godz. 11.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu

Odeszli do wieczności...

Chociwel

Mają swój defibrylator uliczny
Na budynku remizy strażackiej w Chociwlu zamontowano defibrylator AED, który za-
kupiono dzięki dofinansowaniu gminy, oraz środkom zebranym przez sołectwa. Wspól-
nymi siłami udało się zgromadzić ponad 9 tysięcy złotych. Uroczyste spotkanie połą-
czone z montażem sprzętu odbyło się we wtorek  6 grudnia o godz. 13:30 na terenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Akcja zbiórki funduszy trwa-
ła od marca tego roku. Pomysło-
dawcą i motorem przedsięwzię-
cia była pani Alicja Jabłecka, 
dzielnie wspierały ją Super Soł-
tyski, burmistrz Chociwla Sta-
nisław Szymczak, lokalni przed-
siębiorcy i oczywiście wszyscy 
ludzie dobrej woli. Defibrylator 
został umieszczony w kapsule 
na budynku OSP. Jego poświę-
cenia dokonał ks. proboszcz Je-
rzy Senderek TChr.

Realizacji przedsięwzięcia po-
gratulował Starosta Ireneusz 
Rogowski. Podziękował gminie 
oraz sołectwom, które zaanga-
żowały się w zbiórkę pieniędzy 
i pokazały jedność mieszkań-
ców. - To korzyść dla całej lokal-
nej społeczności. Taki sprzęt może 
uratować ludzkie życie w najmniej 
spodziewanym momencie, choć ży-
czyłbym nam wszystkim, aby ko-
nieczność jego użycia zachodziła 
jak najrzadziej – powiedział.

- Jest to rzecz niebywała, dla-
tego, że jest to prawdopodobnie 
pierwszy w naszym wojewódz-
twie zewnętrzny defibrylator, 
który może być użytkowany nie 
tylko przez mieszkańców mia-
sta i gminy Chociwel, ale także 

przez osoby spoza gminy, tak-
że z racji na fakt, że przebiega 
u nas droga nr 20 – powiedział 
burmistrz Chociwla Stanisław 
Szymczak – Jak podkreślali-
śmy z ks. proboszczem, oby ni-
gdy ten delibrylator nie musiał 
być zastosowany, niemniej jed-
nak, jeśli coś się stanie, to będzie 
można z niego skorzystać. Bar-
dzo się cieszymy, ponieważ było 
to święto dla naszej lokalnej 
społeczności. Należy podkre-
ślić fakt, że całe przedsięwzięcie 
było pomysłem pani Alicji Ja-
błeckiej, natomiast bardzo szyb-
ko został on podchwycony przez 
moje super sołtyski i super soł-
tysów. Warto byłoby również 
podkreślić bardzo duży wkład 
pieniężny firmy Ikea Industry – 
zaznaczył burmistrz.
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Dla zebranych przygotowano pokaz udzielania pierwszej pomocy

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników tego ważnego wydarzenia

Chociwel doczekał się swojego defibrylatora

ZS nr 5

Przedświąteczne 
darmowe przeglądy
Z okazji zbliżających się świąt w Zespole Szkół Nr 5 im. 
Tadeusza Tańskiego przeprowadzone zostaną bezpłatne 
przeglądy techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony. Organizatorem akcji jest Techni-
kum Samochodowe przy wsparciu Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Przeglądy odbędą się 14 grud-
nia (środa) w godz. 9.00-12.00 
oraz 14.00-17.00.

Zakres przeprowadzonych 
kontroli pojazdów będzie obej-
mował sprawdzenie zawiesze-
nia, układu kierowniczego, 

układu hamulcowego, oświetle-
nia oraz pozostałych układów 
wpływających na bezpieczeń-
stwo. Na miejscu będą również 
policyjni specjaliści ruchu dro-
gowego, którzy zainteresowa-
nym udzielą fachowych porad. 

podkom. Łukasz Famulski

Przedświąteczne darmowe przeglądy
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Mija kolejny miesiąc, a w Krępcewie wciąż nie ma wody…

Fachowcy nadal remontują 
stację uzdatniania
W piątkowym wydaniu Dziennika Stargardzkiego z 18 listopada, opisywaliśmy trudną 
sytuację mieszkańców Krępcewa, którzy od miesięcy są pozbawieni wody zdatnej do pi-
cia. Na początku tygodnia otrzymaliśmy telefon od mieszkańca wsi, który poinformował 
nas, że do tego Spółdzielnia od minionej soboty nie dostarcza wody w beczkowozie. Jak 
długo jeszcze mieszkańcy Krępcewa zmuszeni będą borykać się z tą trudną sytuacją? 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Promyk z Rzeplina posiada in-
frastrukturę wodociągową, za 
pomocą której dostarcza wodę 
do m.in. Krępcewa, a w zasa-
dzie dostarczała, gdyż jakiś czas 
temu okazało się, że woda jest 
zanieczyszczona. W związku z 
tym, Spółdzielnia wraz z gmi-
ną Dolice zaczęły wypracowy-
wać metodę, dzięki której stacja 
uzdatniania wody zaopatrująca 
opisywaną wieś zacznie spełniać 
wymagane normy, a na ten czas 
mieszkańcy Krępcewa zmuszeni 
byli do czerpania wody z becz-
kowozu. – Ta woda z tego becz-
kowozu nie nadaje się do picia. 
Jest ciemna, nawet do prania się 
nie nadaje, bo ciuchy są od razu 
zniszczone. Strach się w niej na-
wet kąpać, a już na pewno nie 
podałbym jej zwierzętom – opo-
wiada mieszkaniec wsi, który 
skontaktował się z redakcją w 
poniedziałek (5 grudnia). Jakby 
tego było mało, mężczyzna po-
informował nas, że od soboty (3 
grudnia), woda w beczkowozie 

przestała być dostarczana… - 
Od soboty w ogóle nie mamy do-
wożonej wody. Dzwoniliśmy do 
Spółdzielni, ale nikt tam nie re-
aguje, nikt nam tej wody nie do-
wiózł. To co ja mam teraz zrobić, 
jechać do Stargardu i w markecie 
sobie kupić wodę? To jest beczko-
wóz podstawiony z wodociągów 
Goleniów, ale to Spółdzielnia ma 
nas zaopatrywać w tę wodę, a ci 
z Goleniowa im tylko użyczyli 
beczkowóz. Został on postawiony 
koło sklepu, ale sklepowa mówi-
ła, że od soboty tej wody tam nie 
było. Dzisiaj też tam byłem po 
wodę i beczki nie było – stwier-
dza nasz czytelnik. Zapytaliśmy 
w Spółdzielni o zaistniałą sytu-
ację i odpowiedź, jaką uzyska-
liśmy, jest co najmniej zaskaku-
jąca… -  To jest niemożliwe, dla-
tego, że cały czas beczka z wodą 
stoi. Gdy ją postawiliśmy, jak za-
częliśmy mieć te problemy, tak 
od tego czasu beczka z wodą stoi 
przy sklepie Groszek i mieszkańcy 
są poinformowani gdzie się znaj-
duje ta beczka z wodą pitną – in-

formuje pracownik Spółdzielni 
Mieszkaniowej Promyk. Jak za-
tem wyjść z tej trudnej sytuacji? 
Dużo mówiono o tym, że gmi-
na Dolice powinna przejąć ma-
jątek Spółdzielni Promyk. Tak 
się jednak nie stało, co nie po-
winno dziwić, tym bardziej, że 
infrastruktura wodociągowa bę-
dąca w posiadaniu Spółdziel-
ni jest już mocno przestarzała. 
Zastępca Wójta Dolic poinfor-
mował nas o tym, że obecnie 
na zlecenie Spółdzielni, trwa-
ją prace związane z odnalezie-
niem przyczyn zanieczyszczonej 
wody. - W tej chwili Spółdzielnia 
Mieszkaniowa podjęła się wyko-
nania remontu stacji uzdatnia-
nia wody. Te prace zleciła firmie 
zewnętrznej po naszym spotka-
niu, które miało miejsce w ubie-
gły wtorek, a w piątek poszło zle-
cenie do firmy, która zajmuje się 
tego typu urządzeniami. Zosta-
ły wymienione złoża filtrowe na 
obydwu filtrach, które znajdu-
ją się w hydroforni. Złoża zosta-
ły uruchomione i w poniedziałek 
została pobrana pierwsza próba, 
która ma pokazać co się dzieje 
z uzdatnianiem wody. Może się 
okazać tak, że będzie już znaczą-
ca poprawa. Najprawdopodob-
niej jutro będą wyniki, bo takie 
próbki Powiatowa Stacja pobra-
ła w tym tygodniu – wyjaśnia za-
stępca wójta Dolic Czesław Ko-
packi. Pracami zajmują się fa-
chowcy, którzy znają się na tech-
nologii stacji uzdatniania wody. 
Wiedzą jak ona funkcjonuje i 
pracuje. Jak informuje zastęp-
ca wójta, w obecnej sytuacji nie 
było czasu na przygotowywa-
nie opracowań naukowych zwa-
nych ekspertyzami, gdyż w tej 
sytuacji chodzi o wodę i miesz-
kańców, którzy zostali jej po-
zbawieni. Wobec tego, Czesław 
Kopacki przyznał, że Spółdziel-
nia podjęła jedyną słuszną decy-
zję, jaką było wynajęcie specjali-
stycznej firmy z zewnątrz. Teraz 
pozostaje czekać na wyniki. Jeśli 
jednak okaże się, że to co zosta-
ło zrobione nie przyniosło pozy-
tywnych skutków, wówczas po-
zostaną już tylko poszukiwania 
nowej studni… Zastępca wój-
ta zapewnia jednak, że to mało 
prawdopodobne.

KR 

Rozstrzygnięcie 
konkursu
Znamy już laureatów konkursu na 4 podwójne vouchery 
ufundowane przez Kino Helios w Szczecinie. Szczęśliwy-
mi zwycięzcami są:

1) Pan Ryszard Jarzyna
2) Pani Helena Fudała
3) Pani Dorota Łabacz
4) Pan Roman Jarzyna

Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy. Pozostałym osobom 
dziękuje za udział w konkursie.
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Jak twierdzi mieszkaniec Krępcewa, od soboty do beczkowozu nie jest uzupełnia-
na woda pitna dla mieszkańców Krępcewa. Przeczy temu Spółdzielnia Promyk

Rosja krytykuje 
likwidację Kolumny 
Zwycięstwa
Decyzja stargardzkich radnych o całkowitym demon-
tażu Kolumny Zwycięstwa została skrytykowana przez 
Ambasadę Rosyjską w Warszawie. Odpowiedzi na kry-
tykę udzieliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Na stronie internetowej Am-
basady Rosyjskiej w Warsza-
wie pojawiło się oświadcze-
nie, w którym uznano decy-
zję Rady Miejskiej za bluźnier-
czą. Napisano w nim, że Po-
mnik Zwycięstwa to dowód 
wdzięczności Armii Czer-
wonej za jej wkład w zwycię-
stwo nad nazizmem w II woj-
nie światowej.  - Chodzi o ko-
lejny przykład bluźnierczego 
stosunku wobec radzieckiego 
oraz rosyjskiego dziedzictwa 
memoriałowego w Polsce- na-
pisano w oświadczeniu. - Pra-
gnąc nadążać za antyrosyjską 
modą, władze lokalne podob-
no zapominają o normach tra-
dycyjnej moralności, która nie 
dopuszcza szydzenia z pamię-
ci bohaterów, w jakikolwiek 
przyzwoity sposób nie tłuma-
czyć te działania. Absolutnie 
oczywiste jest, że w tym przy-
padku sprawa nie sprowadza 
się do samowoli samorządo-
wej, jak to niejednokrotnie by-
wało w przeszłości. Incydent 
zbiegł się z aktywizacją w Pol-
sce prac dot. nowelizacji usta-
wy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustro-
ju totalitarnego z 1 kwietnia br. 
Zgodnie z planowanymi po-
prawkami, ma się na myśli li-
kwidację między innymi znaj-
dujących się poza cmentarza-
mi pomników, obelisków oraz 

innych obiektów, rzekomo 
przypominających tutejszym 
rusofobom „epokę okupacji 
radzieckiej”. Przy tym zobo-
wiązania z zakresu prawa mię-
dzynarodowego, wynikające 
z całego szeregu porozumień 
międzyrządowych z Rosją, są 
po prostu ignorowane. Nie-
stety w Polsce nadal mnożone 
są otwarcie nieprzyjazne, pro-
wokacyjne akty, co z każdym 
przypadkiem powoduje dalsze 
zwężenie perspektyw norma-
lizacji stosunków dwustron-
nych. Polscy ustawodawcy no-
watorscy powinni pamiętać, że 
zniewaga pozostawia po sobie 
głębokie ślady, zwłaszcza kiedy 
dotyczy pamięci o czynach bo-
haterskich naszych przodków- 
czytamy na stronie Ambasady 
Rosyjskiej w Polsce. 

Na słowa te zareagowało pol-
skie Ministerstwo Spraw Za-
granicznych. - Przypominamy, 
że zgodnie z prawem RP kwe-
stia pomników radzieckich 
pozostaje w gestii lokalnych 
władz samorządowych. Stano-
wisko RP w sprawie zachowa-
nia miejsc pamięci pozostaje 
niezmienne. Polska zapewnia 
cmentarzom żołnierzy rosyj-
skich pełną opiekę i ochronę. 
Umowa z 1994 roku nie ma 
zastosowania do tzw. pomni-
ków symbolicznych, będących 
wyłącznie znakami radzieckiej 
dominacji- napisano w komu-
nikacie MSZ.

Decyzja o całkowitej li-
kwidacji Kolumny Zwycię-
stwa była długo konsultowa-
na w stargardzkim magistra-
cie, więc powinna mieć twardą 
podstawę prawną. Stanowisko 
Rosyjskiej Ambasady ma za-
tem wymiar czysto poglądo-
wy, który świadczy o tym, że 
naród ten walczy o obecność 
symboli radzieckich mimo 
utraty silnej pozycji na wcze-
śniej zajmowanych terenach. 
O ile w miejscach pochówków 
upamiętnienie jest istotne i nie 
powinno się naruszać miejsca 
spoczynku, to propagando-
we symbole powinny zniknąć 
z ulic miasta wraz z podmu-
chem wiatru historii.

Michał Padiasek 

Kolumna tuż po ścięciu głowicy
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Z A P R O S Z E N I E 
Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół  nr 2 w Stargardzie Marcin 
Przepióra  serdecznie Państwa zapraszają na konferencję pod nazwą: 

„RODZINA W OBLICZU CHOROBY 
NOWOTWOROWEJ” 

która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 roku /piątek /  w Zespole Szkół nr 2 Osiedle Zachód B 15 a                
o godz.10.00. 

 

Program konferencji: 

1. Przywitanie gości – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Marcin Przepióra 
2. Wprowadzenie – Starosta Stargardzki  Ireneusz Rogowski 
3. Przedstawienie programu konferencji oraz prowadzenie – p. Katarzyna Kutrowska 
4. Wprowadzenie do dyskusji prof. dr hab. Barbara Kromolicka- Uniwersytet Szczeciński 
5. Wykład „Relacje interpersonalne w rodzinie pacjenta onkologicznego” dr Małgorzata Moś- 

Uniwersytet Szczeciński 
6. Wolontariat pomocą dla osób chorych – wystąpienie p. Ewy Sowy Zastępcy Prezydenta Miasta 

Stargard 
7. Aspekty psychiatryczne w chorobie nowotworowej- dr Piotr Tybura specjalista psychiatrii 
8. Wsparcie rodziny w opiece paliatywnej i leczenia bólu chorego- dr Maria Lisowska 
9. Wybrane aspekty prawne dotyczące chorych i ich rodzin- Mariola Łada-Siwiec Sąd Rejonowy w 

Stargardzie 
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera rodziny chorych onkologicznie- p.Sylwia Raszke 

zastępca dyrektora MOPS Stargard 
11. Doświadczenia i refleksje rodziny osoby chorej – p. Wanda Szalkiewicz 

 

Nasz cel-Utworzenie bazy teleadresowej ludzi dobrej woli oraz zbioru praktycznych porad dla 
chorych i ich rodzin  

Patronat medialny: Radio Stargard,  Regionalny Informator Internetowy, stargardzka.pl,              
Głos Szczeciński, Dziennik Stargardzki 

 

Kontakt telefoniczny do organizatora: Marcin Przepióra 519 338 521 

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie

działając na podstawie art. 24 ust. 7 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami 

ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XX/147/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02.12.2016 r.
taryfy dla Odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Stara Dąbrowa

ulegają przedłużeniu na 4 miesiące i wynoszą:
- cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 3,63 zł/m3 net-

to + należny podatek VAT 8% = 3,92 zł/m3 brutto, 
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w 

oparciu o wskazania wodomierza głównego – 7,91 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny 
podatek VAT 8% = 8,54 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość dostarczonej wody ustaloną w 
oparciu 

o wskazania wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym – 4,37 zł/odbiorcę/okres rozlicze-
niowy netto + należny podatek VAT 8% = 4,72 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody – 5,54 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 
8% = 5,98 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług – 7,21 zł/
m3 netto 

+ należny podatek VAT 8% = 7,79 zł/m3 brutto,
- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków usta-

loną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na 
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – 9,82 zł/odbiorcę/okres rozlicze-
niowy netto + należny podatek VAT 8% = 10,61 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków usta-
loną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, którym 
przedsiębiorstwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 14,19 zł/odbiorcę/okres 
rozliczeniowy netto + należny podatek VAT 8% = 15,33 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto,

- stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków usta-
loną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, którym przedsiębiorstwo 
świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków – 11,82 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy netto 
+ należny podatek VAT 8% = 12,77 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy brutto.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/149/2016 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 02.12.2016 r. ustala się do-
płatę do ceny ścieków w kwocie 0,60 zł netto plus należny podatek VAT, za każdy 1 m3 odebranych ście-
ków, dla wszystkich grup taryfowych, w okresie obowiązywania przedłużonych taryf.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2017 roku do 30 kwietnia 2017 roku.
Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych

Lp. Wskaźniki określone w umowie na zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

Stawka opłaty w zł / 1 m3

Do 20 %* Powyżej 20% 
do 50%*

Powyżej 50% 
do 100%*

Powyżej 
100%*

Poniżej 6,5 
do 6,0 

i powyżej 9,5 
do 10,0 **

Poniżej 6,0 do 
5,5 i powyżej 
10,0 do 10,5 

**

Poniżej 5,5 do 
4,5 i powyżej 
10,5 do 11,5 

**

Poniżej 4,5 

i powyżej 
11,5 **

0 1
2 3 4 5

netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z VAT netto/ z 
VAT

Grupa I

1. Chlorki

0,10 / 0,11 0,55 / 0,59 1,18 / 1,27 1,36 / 1,472. Siarczany

3. pH

Grupa II

4. BZT5

0,15 / 0,16 1,10 / 1,19 2,36 / 2,55 3,15 / 3,40
5. ChZT

6. Zawiesina

7. Substancje skstrahujące się eterem naftowym

Grupa III

8.

Związki biogenne: 

azot ogólny, azot amonowy, azot azotynowy, 
fosfor ogólny

0,31 / 0,33 2,19 / 2,37 4,72 / 5,10 6,30 / 6,80
9.

Metale ciężkie:

Zn, Cr ogolny, Cr+6, Cu, Ni, Pb, As, V, Ag
10. Węglowodory ropopochodne
11. Substancje powierzchniowo czynne anionowe
12. Siarczki

13. Fenole

Grupa IV 14.

Substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego - wymienione 

w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz. U. z 2014, poz. 1800) w tym Hg. Cd.

6,30 / 6,80 Wstrzymanie odbioru ścieków

*- dotyczy wszystkich wskaźników zanieczyszczenia oprócz pH (poz. 3)
**- dotyczy pH (poz. 3)

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kana-
lizacyjnych

Lp. Rodzaj stawki
Stawka opłaty w zł

netto
z VAT (8%)

0 1 2 3

1. Stawka za przyłączenie do 
urządzeń wodociągowych* 285,00 307,80

2. Stawka za przyłączenie do 
urządzeń kanalizacyjnych* 285,00 307,80

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych 
zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia.  Wyżej wymienione stawki nie obejmują 
robót przyłączeniowych i materiałów. W przypadku negatywnego odbioru –  
opłata za odbiór następny wynosi 50% stawki podstawowej.

Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2017 roku do 30 kwietnia 2017 
roku.

 Informujemy, że w przedsiębiorstwie działa Punkt Obsługi 
Klienta (POK) znajdujący się 

w siedzibie Spółki przy ul. 700-Lecia 14/2 w Nowogardzie – czyn-
ny od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 15.00. 
POK prowadzi sprawy: umowy przyłączeniowe, umowy na do-

stawę wody i odprowadzanie ścieków, zlecenia na wywóz nieczy-
stości ciekłych, zlecenia na badania laboratoryjne oraz przyjmuje 
skargi 

i reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług.
POK /Kontakt: tel. 91 392 07 11 w. 35, 36 lub 784 000 440, e-mail: 

obsluga.klientow@puwis.pl
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Oferta świąteczna 
na Mini domki

 (z podpiwnicze-
niem), 

w zabudowie 
szeregowej. 

Osiedle Południk.
 Tel. 695-340-640

XIX sesja rM w Chociwlu

Nowe stawki podatków, opłat i diet
We środę 30 listopada o godz. 14 w gmachu ZPO odbyła się XIX sesja RM w Chociwlu. 

W trakcie obrad radni przy-
jęli uchwały w sprawie Roczne-
go programu współpracy gminy 
Chociwel z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi pod-
miotami wymienionymi w art. 3 
ust. 1 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolonta-
riacie na 2017 r. Radni podję-
li również uchwałę dotyczącą 
określenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o re-
alizację zadań publicznych w ra-
mach inicjatywy lokalnej. Po-
nadto przyjęli uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na zawar-
cie umowy przekazania nieru-
chomości gruntowej położonej 

w obrębie nr 1 miasta Chociwel 
oznaczonej numerem 311, do 
której Sąd Rejonowy w Stargar-
dzie prowadzi Księgę Wieczystą.

Kolejna uchwała przyjęta na 
sesji dotyczyła zamiany działki 
stanowiącej własność gminy na 
grunt stanowiący własność osób 
fizycznych. Oprócz tego radni na 
mocy uchwały wyrazili zgodę na 
zbycie w przetargu nieruchomo-
ści stanowiącej własność gminy 
położonej w obrębie miejscowo-
ści Lublino. Radni zmienili rów-
nież uchwałę nr X/50/15 z dnia 

18 XI 2015 w sprawie określenia 
wzorów formularzy informacji 
podatkowych. 

Kolejnym punktem była 
uchwała dotycząca obniżenia 
ceny skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawę do obliczenia po-
datku rolnego na obszarze gmi-
ny. Na mocy tej uchwały obni-
ża się cenę skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego ogło-
szoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 18 października 2016 
r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres 11 kwartałów bę-
dącą podstawą do ustalenia po-
datku rolnego na rok podatkowy 

2017 z kwoty 52,44 zł za 1 dt do 
kwoty 48,00 zł za 1 dt.

Radni podjęli także uchwałę 
zmieniającą uchwałę z dnia 18 li-
stopada 2015 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości, w której 
w paragrafie 1 pkt. 1 wprowa-
dzono następujące zmiany: 1) 
lit. b otrzymuje brzmienie: “b) 
pod wodami powierzchniowy-
mi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych - 4,54 zł od 1 ha 

Radni podjęli uchwały dotyczące stawek niektórych opłat i podatków

Prezydium Rady. Od lewej- Sylwester Dziakowicz (wiceprzewodniczący), Krzysztof 
Zych - przewodniczący oraz Maria Zaklukiewicz (wiceprzewodnicząca). A także Ur-
szula Woch z UM

powierzchni,” 2) lit. d otrzymuje 
brzmienie: “d) niezabudowanych 
objętych obszarem rewitalizacji, 
o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewita-
lizacji i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennen-
go przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę o przezna-
czeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudo-
wy jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w 
tym czasie nie zakończono budo-
wy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego - 2,89 zł od 1 m2 
powierzchni”. 

Rada podjęła również uchwałę 
dotycząca wprowadzena na tere-
nie gminy opłaty prolongacyjnej 
z tytułu odroczenia terminu płat-
ności podatku lub rozłożenia na 
raty zapłaty zaległości podatko-
wej wraz z odsetkami za zwłokę. 
Stawka opłaty prolongacyjnej jest 
równa obniżonej stawce odsetek 
za zwłokę, ogłaszanej na podsta-
wie ordynacji podatkowej. 

Uchwalono również uchwałę 
dotyczącą zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na rok 2017. Ceny, jakie 
w następnym roku będą obowią-
zywać w taryfach przedstawiają 
się nastepująco:

1) Zaopatrzenie w wodę i od-

prowadzanie ścieków
a) I grupa odbiorców: zaopa-

trzenie w wodę - 3,51 netto, 3,79 
z 8% VAT (za m3)

b) I grupa odbiorców: odpro-
wadzanie ścieków - 5,79 netto, 
6,25 z 8% VAT (za m3)

2) Stawki opłat abonamento-
wych w taryfach

Taryfowa grupa odbiorców - 
Grupa 1: a) ryczałt - 5,89 zł (net-
to), 6,36 (z 8% VAT), b) wodo-
mierz 5,89 zł (netto), 6,36 (z 8% 
VAT).

Na mocy uchwały ustalono 
również zasady przyznawania i 
wysokości diet dla radnych RM 
w Chociwlu oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych przysługu-
jących radnym. Obecne stawki 
diet radnych wynoszą: dla prze-
wodniczącego rady - 1.250 zł, dla 
przewodniczącego komisji w ra-
dzie - 750 zł oraz dla radnego za 
pracę w radzie i komisji - 700 zł. 
Diety podlegają zmniejszeniu w 
następujących przypadkach - za 
każdą nieobecność na posiedze-
niu sesji 20% i za każdą nieobec-
ność na posiedzeniu komisji, któ-
rej członkiem jest radny - 10%. 

Kolejna uchwała przyjęta przez 
radnych dotyczy “Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy 
Chociwel na lata 2016-19 z per-
spektywą na lata 2020-23”.

Na koniec radni przyjęli także 
uchwałę dotyczącą zmian budże-
tu i w budżecie. 

Piotr Słomski

OGŁOSZeNIe

Ogłoszenie
Firma WTC Group Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na sprzedaż floty samochodów. W celu dokona-

nia oględzin, otrzymania dokumentacji zdjęciowej i złożenia oferty prosimy o kontakt pod adresem 
sekretariat.biuro@mail.com z dopiskiem „flota”.

 Fiat panda, WW5822S, 2004, przebieg: >800.000
Bez klimy, VAN, biały, ZFA169OOOOO237459, stan wizualny 2/10, stan techniczny 2/10
Do wymiany większość części eksploatacyjnych: tarcze, klocki, zawieszenie
 Opel corsa, WF81903, 2006, przebieg: >500.000
Bez klimy, osobowy, 1.3D, biały, WOLOXCF6866032029, stan wizualny 2/10, stan techniczny 2/10
Do wymiany większość części eksploatacyjnych: tarcze, klocki, zawieszenie
 Opel astra III hatchback, WW1212P, 2010, przebieg: 180450 km
Klima, manual, 1.3D, osobowy, czarny, WOLOAHL48A2132366, stan wizualny 6/10, stan techniczny 

5/10 Do wymiany większość części eksploatacyjnych: tarcze, klocki, zawieszenie
 Opel astra II kombi, WI1539G, 2004, przebieg: >1.000.000
Bez klimy, 1.4 beznyna + GAZ, osobowy, srebrny, WOLOTGF3542156755, stan wizualny 2/10, stan 

techniczny 2/10 Do wymiany większość części eksploatacyjnych: tarcze, klocki, zawieszenie, instalacja 
gazowa szwankuje

 Opel combo, WE4742U, 2004, przebieg: >500.000
Bez klimy, 1.3D, van, biały, WOLOXCF2553014619, stan wizualny 3/10, stan techniczny 3/10
Do wymiany większość części eksploatacyjnych: tarcze, klocki, zawieszenie
 Opel combo, WE8144T, 2009, przebieg: >500.000
Bez klimy, 1.3D, van, biały, WOLOXCF25A4047427, stan wizualny 3/10, stan techniczny 3/10
Do wymiany większość części eksploatacyjnych: tarcze, klocki, zawieszenie
 Opel combo, WW7667P, 2007, przebieg: >500.000 Bez klimy, 1.3D, van, biały, WOLOXCF2574392789, 

stan wizualny 3/10, stan techniczny 3/10 Do wymiany większość części eksploatacyjnych: tarcze, kloc-
ki, zawieszenie

  Bmw, WE3326W, 2008, przebieg: 338529 km Manual, 2.0D, klimatyzacja, skóra, biały, WBA-
NX31060C090476, stan wizualny 5/10, stan techniczny 6/10 Do wymiany większość części eksploata-
cyjnych: tarcze, klocki, zawieszenie

 Bmw, WY0744H, 2013, przebieg: 65000, czarna, WBA5J91080D489954, stan wizualny 8/10, stan 
techniczny 8/10 Przed serwisem. Do wymiany klocki przód tył, tarcze, przód, tyl

 Samochody użytkowane w firmie, wożone ciężkie urządzenia oraz do wykonywania serwisu, nie ser-
wisowane w autoryzowanych serwisach. W autach wymieniano, wiele części, niekiedy całkowite wy-
miany silników. Samochody posiadały szkody oc/ac, jednakże bez poważanych wypadków i szkód cał-
kowitych. W samochodach palono papierosy. Samochody w ciągłej eksploatacji. 

WTC Group sp. z o. o. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
KRS: 0000503269NIP: 5272711835 REGON: 147169558

OGŁOSZeNIe
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SP w Strachocinie. Program Mega Misja - Tydzień Mediów

Zawód trudny ale fascynujący...
We wtorek 29 listopada o godz. 12:30 w ramach prowadzonego w SP w Strachocinie programu Mega Misja, uczniowie spotkali się z Piotrem Słom-
skim, redaktorem naczelnym Dziennika Stargardzkiego.

W trakcie spotkania P. Słomski 
opowiadał dzieciom o swojej pra-
cy. Uczniowie byli zainteresowani 
zwłaszcza tym, jak tworzy się gazetę 
i czy zawód dziennikarza jest trud-
ny. - Zawód dziennikarza nie jest 
łatwy, ale za to bardzo fascynujący - 
zaznaczył P. Słomski. 

Redaktor pokazując uczniom eg-
zemplarze gazety objaśniał jak gro-
madzone są informacje potrzebne 
do napisania tekstów. Uczniowie 
mogli się dowiedzieć, że zawód dzi-
ennikarza wymaga przede wszyst-
kim zainteresowania otaczającą 
rzeczywistością i problemami ludzi, 
którzy wokół nas żyją. P. Słomski 
podkreślił również, iż trzeba dużo 
czytać i uczyć się - np. języków ob-
cych, które nierzadko przydają się 
w tym zawodzie. Uczniowie z zain-
teresowaniem i uwagą uczestniczyli 
w spotkaniu z gościem z Dziennika 
Stargardzkiego. 

Mega Misja jest ogólnopols-

kim programem edukacyjnym dla 
szkół podstawowych, w których 
działają świetlice. Adresowany jest 
do nauczycieli oraz dzieci w wieku 
6-10 lat, które spędzają w nich czas 
i uczestniczą w zajęciach pozalek-
cyjnych. Celem jest podniesienie 
wiedzy i cyfrowych kompetencji 
wychowawców świetlic oraz ich uc-
zniów. Pomysłodawcom zależy na 
tym, by najmłodsi byli bezpiecznymi 
i świadomymi użytkownikami mul-
timediów, a nauczyciele mieli dostęp 
do sprawdzonych materiałów, dzięki 
którym mogą prowadzić nowocz-
esne zajęcia dla dzieci w świetlicy.

Za prowadzenie programu Mega 
Misja w Strachocinie odpowiedzi-
alna jest pani Barbara Drozd. Spot-
kanie z redaktorem Dziennika Star-
gardzkiego odbyło się w ramach re-
alizowanego w powyższym pro-
gramie “Tygodnia Mediów w Stra-
chocinie”.

red

Na zdjęciu od lewej: Barbara Drozd, odpowiedzialna za program Mega Misja, a także uczniowie - Bartosz Leszek, Karol Igielski, Filip Kosmal, 
Amelia Jaczyńska, Krzysztof Kotschedoff, Kamil Sabański, Wiktor Derda, Zofia Kinert, Wiktoria Derda, Mateusz Makowski, Klaudia Kazi-
mierczuk, Klaudia Marchewka, Agnieszka Hybiak i Amelia Leżuch oraz Piotr Słomski, redaktor naczelny Dziennika Stargardzkiego

Mikołajki w SP 8
Szósty grudnia to dzień wyjątkowy dla tych dużych i mniejszych. Przed tym dniem każ-
dy robi rachunek sumienia i, mimo malutkich i trochę większych grzeszków, liczy na 
mały upominek pod poduszką. 

Uczniowie, w tym dniu, przycho-
dzą do szkoły, bardziej uśmiech-
nięci, niż zwykle. Każdy opowia-
da, jaki prezencik czekał na niego 
po przebudzeniu, czy Mikołaj dał 
radę zjeść całe ciasteczko i wypić 
pełną szklankę mleka. Są tacy, któ-
rzy słyszeli jego śmiech, kiedy od-
jeżdżał sańmi, i tacy, którzy znaleźli 
na podłodze ślady jego butów.  

Jak co roku, w Szkole Podstawo-
wej nr 8, na uczniów czekały atrak-
cje, których celem było dodatkowe 
umilenie im tego dnia. Każdą kla-
sę odwiedził gość z dalekiej Lapo-
nii i wręczył dzieciom podarunki. 
Chociaż dość się spieszył i był już 
spóźniony do następnej szkoły, w 
której także czekały na niego dzieci, 

każde dziecko wziął na kolana, wy-
słuchał marzenia i na koniec pogła-
skał po głowie. Do pomocy zapro-
sił Śnieżynki, które dbały o spraw-
ne rozdawanie prezentów i swoim 
uśmiechem zachęcały do podejścia 
do Mikołaja. Jak zawsze, w tak waż-
nym dniu, w czasie przerw, można 
było potańczyć na szkolnym holu 
przy świątecznej muzyce. Ucznio-
wie chętnie brali udział w tych wy-
gibasach, ale, co ciekawe, przycią-
gnęły one także nauczycieli.

Szósty grudnia to dzień napraw-
dę wyjątkowy! Szkoda, że znowu 
trzeba czekać na niego cały rok.. 

Agnieszka Kacprzykowska
SP 8Każde dziecko otrzymało piękny prezent

Uczniów odwiedził gość z dalekiej Laponii, oraz jego pomocnice śnieżynki

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. 
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Parafia pw. Ducha Świętego
ul. Warszawska 31

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

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

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

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
ul. Twardowskiego 1

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

Parafia pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata

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

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

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

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

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

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

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

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

Parafia pw. św. Krzyża 
ul. Lotników- Kluczewo

Niedziela: 8.00, 11.30, 16.00
Dni powszednie:18.00

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

 
Gdy Jan usłyszał w wię-
zieniu o czynach Chry-
stusa, posłał swoich 
uczniów z zapytaniem: 
Czy Ty jesteś Tym, któ-
ry ma przyjść, czy też in-
nego mamy oczekiwać? 
Jezus im odpowiedział: 
Idźcie i oznajmijcie Ja-
nowi to, co słyszycie i na 
co patrzycie: niewidomi 
wzrok odzyskują, chro-
mi chodzą, trędowaci do-
znają oczyszczenia, głusi 

słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewange-
lię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi. Gdy 
oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Co-
ście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na 
wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie 
szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy 
miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zoba-
czyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On 
jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłań-
ca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, po-
wiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał 
większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie 
niebieskim większy jest niż on. (Mt 11,2-11)

W ubiegłym tygodniu widzieliśmy Jana, który głosił 
chrzest nawrócenia na pustyni. Dziś widzimy, że Jan siedzi 
w więzieniu. Jego misja, jako proroka, została zablokowana. 
Zadaniem Jana było przygotowanie ludu na przyjście Me-
sjasza. Z tej to racji wysyła swoich uczniów z zapytaniem do 
Jezusa: czy On jest tym, którego przyjścia oczekują? Jezus 

zapewnia Jana, że Jego czyny świadczą o Nim. To Jezus jest 
wyczekiwanym Mesjaszem. Jezus nie daje zebranym żadnej 
nauki o swoim boskim pochodzeniu. Wymienia swoje czy-
ny: niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci 
doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwsta-
ją, ubogim głosi się Dobrą Nowinę. Jan bardzo dobrze zro-
zumiał odpowiedź Jezusa. Dostrzegł, że w Nim wypełniają 
się słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza, a dotyczą-
ce Mesjasza. Jak chce się upewnić. Odpowiedź Jezusa uspo-
kaja Jana. Wie, że jego misja jest zakończona. Mesjasz, któ-
rego miał zapowiedzieć rzeczywiście przyszedł. Jan siedzi w 
więzieniu, ale słowa nie da się zamknąć, nie da się uciszyć. 
Głos proroków zawsze rozbrzmiewał i będzie rozbrzmie-
wał. Nawet jeśli człowiek będzie chciał zamknąć się na Sło-
wo Boga, to ono będzie i tak docierało do nas różnymi 
drogami. Bóg nie chce przychodzić do nas tylko w czasie 
świąt. On chce przychodzić do nas każdego dnia, przycho-
dzić do naszej codzienności. Czy moje serce jest wrażliwe 
na Słowo Boże. Czy wyczuwam w liturgii, mojej modlitwie, 
drugim człowieku i otaczającym mnie świecie, mówiące-
go do mnie Boga? Chrześcijanin ma nieustannie stawać się 
człowiekiem słuchającym, człowiekiem otwartym na Boże 
Słowa. Bóg nieustannie przemawia tylko czy ja nieustan-
nie słucham? Jezus zaznacza dziś do kogo przychodzi: do 
głuchych, ślepych, słabych, nieszczęśliwych. Przychodzi do 
nas: głuchych na Jego Słowo, ślepych na Jego znaki, słabych 
by się zmienić, nieszczęśliwych, ponieważ szukamy szczę-
ścia tam gdzie go nie ma. Jan pyta dziś Jezusa: czy jesteś 
Tym, na którego mamy oczekiwać czy też innego mamy się 
spodziewać? Jezus potwierdza: tak, ja nim jestem. Wytężaj-
my więc nasze duchowe zmysły na nadchodzącego Jezusa. 
On niebawem do nas przyjdzie. 

wKs. Krystian Dylewski 
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Z cyfryzacją za pan brat
Narzędzia informatyczne i różne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) towarzyszą nam każdego dnia. Informatyzacja dotyczy coraz 
liczniejszych dziedzin: biznesu, nauki, edukacji, kultury, zdrowia czy administracji. Mimo znacznego zaawansowania, nadal potrzebujemy wie-
lu inwestycji w tym zakresie oraz przygotowania obywateli by mogli w pełni z nich korzystać. Z pomocą przychodzą tu Fundusze Europejskie.

Dane pochodzące z Komisji Eu-
ropejskiej w całej UE mówią, że 
95% Europejczyków ma dostęp do 
Internetu. W Polsce wskaźniki te są 
mniejsze. Według Głównego Urzę-
du Statystycznego przynajmniej je-
den komputer znajduje się w prawie 
78% gospodarstwach domowych, a 
dostęp do Internetu ma prawie 76% 
Polaków. Liczby te z roku na rok ro-
sną, bo rośnie wachlarz możliwości 
jaką dają nam technologie cyfrowe 
i dostęp do globalnej sieci WWW. 
Technologie te wkraczają w coraz 
to nowe dziedziny naszego życia; 
trudno dziś wyobrazić sobie firmę 
bez komputera, a fabrykę bez in-
nowacyjnych technologii z obsza-
ru TIK. 

Co to jest TIK?
Pod pojęciem TIK (Technolo-

gie Informacyjno-Komunikacyjne, 
z ang. Information and Commu-
nication Technologies - ICT)  kry-
ją się procesy  przetwarzania, gro-
madzenia i przesyłania informacji 
w formie elektronicznej. Mowa tu 
np. o sieci internetowej, która po-
zwala na transfer danych  dobrej ja-
kości, oraz wymianę informacji za 
pomocą różnych aplikacji i progra-
mów. Rozwój TIK jest bardzo istot-
ny dla obywateli. Dzięki tym tech-
nologiom realizowane mogą być 
dla nas usługi w zakresie zdrowia, 
kultury, sportu, spraw urzędowych, 
edukacji, a także usługi biznesowe 
świadczone drogą elektroniczną. 
Dziś większość pociągów należą-
cych do Województwa Zachodnio-
pomorskiego jest wyposażona w 
dostęp do Internetu, co umożliwia 
w trakcie podróży bezpłatny dostęp 
do danych lub rozrywki. 

W instytucjach publicznych bę-
dzie to możliwość załatwienia spra-
wy bez wychodzenia z domu np. 

złożenie wniosku, założenie firmy, 
wysłanie drogą elektroniczną ze-
znania podatkowego za pomocą 
specjalnego programu. Będzie to 
w końcu handel, czyli sklepy inter-
netowe. Dziś coraz więcej osób ko-
rzysta z takiej formy zakupów, po-
cząwszy od odzieży, przez meble i 
urządzenia AGD oraz sprzęt RTV, 
kończąc na produktach spożyw-
czych. W świecie biznesu dzięki 
TIK firmy mogą tworzyć tzw. plat-
formy B2B 1. Z nowoczesnych tech-
nologii informatycznych korzy-
sta np. Nadmorski Park Miniatur 
i Kolejek w Dziwnowie, w którym 
możemy zobaczyć  modele latarni 
morskich z polskiego wybrzeża w 
skali 1:10 i modele kolejek.

– Turysta z Wrocławia może 
sprawdzić naszą ofertę poprzez In-
ternet, ustalamy terminy wizyt, pro-
wadzimy profile w mediach społecz-
nościowych. Teraz nadszedł czas na 
bardziej zaawansowane projekty we 
współpracy z naukowcami. Jesteśmy 
w trakcie rozmów z kilkoma uczel-
niami. Chodzi o współpracę przy 
stworzeniu innowacyjnego, proto-
typowego rozwiązania dla nowych 
modeli, które mają wzbogacić ofertę 
naszego Parku  – podkreśla Bartło-
miej Piaścik, właściciel Parku Mi-
niatur i Kolejek w Dziwnowie. 

Informatyzacja w firmach
Jeśli jesteś właścicielem firmy i 

zamierzasz rozwinąć swoje przed-
siębiorstwo o nowoczesne techno-
logie (TIK), które pozwolą ci stać 
się bardziej konkurencyjnym na 
rynku możesz skorzystać z Fun-
duszy Europejskich. Konkretną 
ofertę wsparcia oferuje Regionalny 
Program Operacyjny Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego (RPO 
WZ), obsługiwany przez Urząd 
Marszałkowski w Szczecinie. Jed-

nym z takich działań jest działanie 
1.5 o nazwie „Innowacje przedsię-
biorstw wspierające rozwój regio-
nalnych specjalizacji oraz inteli-
gentnych specjalizacji”. W ramach 
tego działania wspierane są przed-
sięwzięcia polegające na wdrażaniu 
innowacji produktowych, proceso-
wych i nietechnologicznych przez 
te przedsiębiorstwa, które  prowa-
dzą inwestycje w branżach i ob-
szarach tematycznych wpisanych 
w inteligentne specjalizacje Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go lub powiązane z nimi w postaci 
łańcucha dostaw. Dofinansowaniu 
będą podlegały projekty obejmu-
jące inwestycje w grunty, budyn-
ki, budowle, nowoczesne maszy-

ny i urządzenia, linie produkcyj-
ne, wartości niematerialne praw-
ne, czy wdrażanie nowych rozwią-
zań technologicznych, prowadzące 
do: wykreowania nowego lub za-
sadniczo ulepszonego produktu/
usługi, zwiększenia efektywności 
produkcji przedsiębiorstwa, zasad-
niczej zmiany procesu produkcyj-
nego, czytamy w regulaminie kon-
kursu na stronie www.rpo.wzp.pl 
Oferta ta skierowana jest do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), które planują rozwinąć się 
w obszarach inteligentnych specja-
lizacji. Wnioski składać można do 
31 stycznia 2017 roku, w którym 
planowany jest także kolejny nabór. 

Kolejnymi działaniami jakie są 
dostępne dla MŚP, realizowany-
mi w ramach RPO WZ są działa-
nia m.in.: 1.6 i 1.7, 1.8.  Pierwsze z 
nich dot. tworzenia nowych miejsc 
pracy na obszarze „specjalnej strefy 
włączenia” (chodzi o obszary, gdzie 
występują najbardziej niekorzystne 
wskaźniki rozwoju społeczno-go-
spodarczego). Tu dofinansowaniu 
będą podlegały takie same projek-
ty jak w przypadku działania wy-
mienionego wyżej, z tą różnicą, że 
mają one doprowadzić do stworze-
nia trwałych miejsc pracy. Drugim 
działaniem (1.7 – przyp. red.) jest 
możliwość dofinansowania takich 
samych inwestycji, jak w przypad-
ku działań 1.5 i 1.6 z tym, że mogą 
z niego skorzystać firmy działające 
na terenie Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitarnego tj. Dobra, Gole-
niów, Gryfino, Kobylanka, Kołba-
skowo, Nowe Warpno, Police, Sta-

re Czarnowo, Stargard, Szczecin, 
Stepnica i Świnoujście. Działanie 
1.8 – realizowane jest na obsza-
rze Koszalińsko-Kołobrzesko-Bia-
łogardzkiego obszaru funkcjonal-
nego. Nabory na te działania będą 
prowadzone w 2017 roku. Szcze-
gółowe terminy zawiera harmono-
gram zamieszczony na stronie in-
ternetowej Regionalnego  Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Parkingi, lasery…
Przedsiębiorstwo Ekomech-Sys-

tem Jarosław Horodecki powstało 
w czerwcu 2014 r. na bazie ponad 
30-letniego doświadczenia wła-
ściciela firmy w branży metalowo-
-maszynowej, jako firma mająca 
docelowo zajmować się produkcją 
wysokospecjalistycznych innowa-
cyjnych konstrukcji stalowych   o   
nietypowych   kształtach, działają-
ca  pod  własną  marką. Firma zaj-
muję się m.in.  produkcją parkin-
gów modułowych. Firma pozyskała 
na ten cel środki z RPO Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. Środ-
ki dla Ekomech stanowią 45% war-
tości inwestycji.

- Liczymy na to, że środki z RPO 
pozwolą szybciej wdrożyć nasz nowy 
produkt i pozwolą zbudować nowy 
zakład produkcyjny na terenie Wał-
cza. Stworzymy miejsca pracy dla 
60-80 osób. Nasze parkingi będą ste-
rowane w pełni przy wykorzysta-
niu nowoczesnych technologii in-
formatycznych. Jesteśmy już w trak-
cie produkcji  - powiedział Andrzej 
Kowalczyk  reprezentujący EKO-
MECH-SYSTEM Jarosław Horo-
decki. 

Firma POWER-TECH z Wałcza 
prowadzona jest przez pasjonata 
nowych technologii Marcina Ejmę. 
Firma działa już 10 lat i dzięki no-
woczesnym technologiom cięcia la-
serowego zdobywa klientów nie tyl-
ko w Polsce, w Europie, ale również 
w Stanach Zjednoczonych Amery-
ki. Pozyskała ona dotacje na inwe-
stycje między innymi z  Funduszy 
Unijnych. - Wszystkie dofinansowa-
nia zostały przyznane na zaawanso-
wane technologicznie projekty czego 
wynikiem są nowoczesne produkty 
firmy oraz usługi dostosowane do 
potrzeb najbardziej wymagających 
Klientów. Środki zostały przezna-
czone na zakup maszyn, technolo-
gii, oprogramowania oraz urucho-
mienie produkcji. We wrześniu  pod-
pisaliśmy umowę o dofinansowanie 
projektu „Wdrożenie technologii pro-
dukcji inteligentnych maszyn lase-
rowych generacji 5.0”, współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego – 
cytuje Marcin Ejma. 

Podłącz się do świata

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

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

Pożyczka Jeremie
Innym rodzajem pomocy dla 

przedsiębiorców są pożyczki zarzą-
dzane przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego (bank pełni tu rolę me-
nedżera funduszy, tzn. będzie za-
rządzał pulą pieniędzy - w przypad-
ku RPO WZ na lata 2014-20 jest to 
kwota 398 mln zł). Województwo 
Zachodniopomorskie jest czwar-
tym województwem w kraju, po po-
morskim, wielkopolskim i łódzkim, 
które będzie współpracować z BGK 
na tym   na polu. Oferta, podobnie 
jak działania w RPO jest skierowana 
do MŚP i polega na przyznawaniu 
podmiotom gospodarczym zwrot-
nych pożyczek lub poręczeń banku. 
Inicjatywa skierowana jest przede 
wszystkim dla tych firm, które: roz-
poczynają działalność (start-up‘y), 
nie posiadają historii kredytowej, 
nie posiadają zabezpieczeń o wy-
starczającej wartości. Z Inicjatywy 
JEREMIE może skorzystać przed-
siębiorca: zatrudniający od 1 do 250 
pracowników, mający obrót roczny 
w wysokości do 50 mln € oraz po-
siadający sumę bilansową do 43 mln 
€, nieposiadający wystarczających 
środków finansowych na realizację 
projektu; zabezpieczeń o wystarcza-
jącej wartości.

W ramach tego działania wspie-
rane będzie tworzenie nowych firm 
oraz na rozwój nowoczesnych tech-
nologii i innowacji w przedsiębior-
stwach. Ponadto wspierane będą 
inicjatywy doradczo-szkoleniowe, 
samozatrudnienia i tworzenie no-
wych miejsc pracy. Program ma być 
realizowany do 2023 roku. Warto 
się tym zainteresować, rozważając 
zgromadzenie kapitału na zaplano-
wany rozwój firmy czy rozpoczęcie 
przygody w prowadzeniem własnej 
działalności. Więcej informacji na 
ten temat można uzyskać w Urzę-
dzie Marszałkowskim, bądź szcze-
cińskim terenowym oddziale BGK 
(dane kontaktowe przy tekście). 

Kształcenie cyfrowe
Skuteczne wprowadzanie w na-

sze życie technologii informacyj-
no-komunikacyjnych TIK wyma-
ga szkoleń na wielu płaszczyznach. 
Tu z pomocą przychodzi znów ofer-
ta Regionalnego  Programu Opera-
cyjny Województwa Zachodniopo-
morskiego, zwłaszcza adresowane 
do szkół i placówek prowadzących 
kształcenie ogólne oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu pod-
stawowym, gimnazjalnym i ponad-
gimnazjalnym (działania nr 8.2, 8.3 
RPOWZ). Są to projekty wspierają-
ce doposażenie pracowni informa-
tycznych w szkołach w sprzęt infor-
matyczny, działania zmierzające do 
poprawy kompetencji nauczycie-
li m.in. w zakresie wykorzystywa-
nia TIK, realizację projektów edu-
kacyjnych i dodatkowych zajęć dla 

uczniów oraz szkolenia dla osób 
dorosłych o niskich kwalifikacjach 
i osób starszych w zakresie wyko-
rzystywania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. Działania 
te mają się przyczyniać do  dosko-
nalenie kompetencji kluczowych 
uczniów w zakresie technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych, ję-
zyków obcych, nauk matematycz-
no-przyrodniczych, kreatywności, 
innowacyjności i pracy zespołowej 
oraz rozwój systemu. Chodzi o to, 
aby przygotować młodych ludzi do 
poruszania się na rynku pracy, kie-
dy już wejdą w dorosłe życie. Reali-
zowane jest to np. przez  tworzenie 
w szkołach warunków do nauczania 
eksperymentalnego poprzez dopo-

sażenie bazy dydaktycznej i nauko-
wej szkół i placówek oświatowych 
zarówno w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, zwłaszcza w mobil-
ny sprzęt komputerowy (kontynu-
acja rządowego programu „Cyfrowa 
szkoła” w zakresie komponentu „e-
-szkoła”), jak również wyposażenie 
laboratoriów szkolnych w nowocze-
sne, współpracujące z urządzeniami 
TIK narzędzia do nauczania przyro-
dy, biologii, chemii i fizyki. 

– Podpisaliśmy umowę z Marszał-
kiem w ramach nowego RPO WZ 
i realizujmy kontrakt samorządo-
wy, jeden z sześciu na terenie woje-
wództwa. Jest to duży projekt połą-
czony z gminami Maszewo, Nowo-
gard i Osina. Nowogard otrzymuje 
środki w ramach kontraktu na roz-
wój infrastruktury technicznej Stre-
fy Ekonomicznej, a szkoły gminne 
będą przygotowywały remonty, tak 
żebyśmy mogli ten cały cykl eduka-
cyjny, od szkolnictwa podstawowe-
go, przez gimnazjum, do zawodowe-
go. To mają być uczniowie dobrze i 
kierunkowo wykształceni i potrafiący 
korzystać z nowoczesnych technolo-
gii informatycznych  – podkreśla To-
masz Kulinicz, starosta goleniowski.

Nie zapomniano też o osobach 
dorosłych,  w szczególności o oso-
bach o niskich kwalifikacjach i oso-
bach starszych w zakresie doskona-
lenia umiejętności wykorzystywa-
nia technologii informacyjno-ko-

munikacyjnych i porozumiewania 
się w językach obcych (działanie 
8.10 RPO WZ, obsługiwane przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczeci-
nie). Przedsięwzięcia podejmowane 
w ramach tego typu projektów mają 
zapewnić wsparcie dla osób w wie-
ku 25 lat i więcej, w szczególności 
dla osób starszych (50 lat i więcej) 
i osób o niskich kwalifikacjach (po-
siadających wykształcenie na pozio-
mie co najwyżej średnim), chcących 
podnosić swoje umiejętności, wie-
dzę i kompetencje poprzez udział 
w kształceniu ustawicznym, ukie-
runkowane na zdobycie nowych lub 
podwyższenie kompetencji infor-
matycznych oraz w zakresie języ-
ków obcych. Od stycznia ruszy na-

bór uczestników do szkoleń w ra-
mach projektów dofinansowanych 
przez Fundusze Unijne.  W przy-
padku szkoleń i kursów językowych, 
zakres wsparcia obejmuje kursy lub 
szkolenia kończące się certyfikatem 
potwierdzającym zdobycie przez 
uczestników projektów określonego 
poziomu biegłości językowej (zgod-
nie z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego). W przy-
padku szkoleń i kursów realizowa-
nych w zakresie umiejętności doty-
czących TIK, zakres wsparcia obej-
muje kursy lub szkolenia kończące 
się certyfikatem potwierdzającym 
zdobycie przez uczestników pro-
jektu kompetencji określonych dla 
rożnych poziomów European Kom-
puter DrivingLicence (ECDL), w 
tłumaczeniu Europejski Certyfikat 
Umiejętności Komputerowych. 

- Zdobywanie umiejętności nie 
tylko w obsłudze komputera, wy-
szukiwanie informacji ale ich anali-
za to niezbędne umiejętności w dzi-
siejszych czasach. To także potrzeba 
dnia codziennego. Warto kształcić się 
w tym zakresie i zdobywać umiejęt-
ności informatyczne – mówi Joanna 
Sienkiewicz – Szeląg, trener kompe-
tencji, egzaminator ECDL.

Co z sektorem prywatnym, po-
zarządowym, a także administracją 
publiczną? Tu do dyspozycji są pro-
jekty oferowane w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

również finansowanego z Funduszy 
Europejskich. Program realizowany 
jest w ramach trzech osi: oś 1 - do-
stęp do szerokopasmowego interne-
tu:  oś 2 - e-administracja i otwar-
ty urząd; oś 3 - cyfrowe kompeten-
cje społeczeństwa. Projekty finan-
sowane z Programu Polska Cyfro-
wa możemy podzielić na trzy grupy.  
Pierwszą stanowią te, w wyniku któ-
rych powstaje infrastruktura szero-
kopasmowa umożliwiająca dostęp 
do szybkiego Internetu. Mowa tu 
chociażby o hotspotach, czyli punk-
tów dostępu do Internetu w prze-
strzeni publicznej, np. na rynkach 
miast, czy w pobliżu budynków uży-
teczności publicznej. Bezpośredni-
mi odbiorcami tych projektów są 
mieszkańcy obszarów, na których 
do tej pory dostęp do sieci był ogra-
niczony lub wcale go nie było. Dru-
gą grupę stanowią przedsięwzię-
cia, dzięki którym zwiększa się pula 
usług publicznych dostępnych dro-
gą elektroniczną. Korzysta na tym 
całe społeczeństwo np. poprzez dar-
mowe programy antywirusowe czy 
możliwość wysyłania zeznania PIT 
za pomocą internetu. Z kolei trzecia 
grupa to projekty zachęcające ludzi 
do korzystania z Internetu i zwięk-
szające ich cyfrowe kompetencje. O 
dofinansowanie na tego typu działa-
nia będą mogły ubiegać się głównie 
organizacje pozarządowe w part-
nerstwie z samorządami. Z dota-
cji  dostępnych w ramach Programu 
Polska Cyfrowa mogą korzystać fir-
my telekomunikacyjne (np. dostaw-
cy internetu), organizacje pozarzą-
dowe (stowarzyszenia), państwowe 
ośrodki kultury,  ale także urzędy 
publiczne. Warto zajrzeć na stronę 
Cyfrowej Polski i sprawdzić harmo-
nogram naborów. Dane podajemy 
poniżej.

Pijesz kawę w domu i jesteś w 
urzędzie? 

Jak już wspomnieliśmy powy-
żej, dzięki Funduszom Europejskim 
możliwe jest dofinansowanie pro-
jektów dotyczących cyfryzacji, jakie 
chcą realizować samorządy. Chodzi 
tu np. o tzw. E-usługę – czyli usłu-
gę świadczoną drogą elektroniczną ,  
która nie wymaga wielkiego udzia-
łu człowieka. W praktyce oznacza 
to, że cześć spraw urzędowych mo-
żemy załatwić za pomocą internetu 
np. złożyć wniosek do miejscowe-
go urzędu o wydanie dowodu oso-
bistego,  napisać wiadomość e-mail 
w ważnej dla nas sprawie, czy umó-
wić wizytę w konkretnym wydzia-
le urzędu, w którym mamy do zała-
twienia jakąś sprawę. 

Przykładem na zastosowanie tego 
typu narzędzia jest miasto Stargard, 
gdzie zrealizowano projekt pn. E-
-URZĄD – przyjazna administra-
cja.  Celem podstawowym projek-
tu było zapewnienie powszechno-

ści dostępu do treści i usług udo-
stępnianych elektronicznie w ra-
mach działań Urzędu Miejskiego. 
Przedmiotem projektu było dosto-
sowanie infrastruktury technicznej 
i informatycznej Urzędu Miejskie-
go do wymagań Unii Europejskiej 
w zakresie standardu obsługi inte-
resantów, sposobów archiwizacji 
oraz bezpieczeństwa danych i do-
kumentów pozostających w obiegu 
administracyjnym. Teraz pracowni-
cy przechodzą szkolenia by w pełni 
wykorzystać rozwiązania jakie daje 
im nowoczesnym system informa-
tyczny. 
 Instytucji, które skorzystały z dofi-
nansowania w technologie cyfrowe 
w naszym województwie jest wie-
le. Fundusze Europejskie oferują 
bowiem wiele możliwości. Warto 
więc wejść na stronę internetową 
programu regionalnego lub Polski 
Cyfrowej i zapoznać się z terminami 
naborów. Warto też skontaktować 
się z pracownikami Punktu Infor-
macyjnego Funduszy Europejskich, 
aby sprawdzić na co można otrzy-
mać dofinansowanie i jakie warunki 
należy w tym celu spełnić.  

Marcin Simiński

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

ZACHODNIOPOMORSKI FUNDUSZ 
POWIERNICZY JEREMIE

Biuro Regionalne, Bank Gospodarstwa 
Krajowego w Szczecinie

ul. Tkacka 3A, 70-556 Szczecin
Anna Pawlak, Kamila Lewandowicz, 

MirosławBera
email: Anna.Pawlak@bgk.pl, 

Kamila.Lewandowicz@bgk.pl, 
Miroslaw.Bera@bgk.pl 
telefon: 91 489 08 79

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa
elektroniczna skrzynka podawcza 
na ePUAP: /2yki7sk30g/skrytka

e-mail: cppc@cppc.gov.pl

1 (ang.  business-to-business – skrót po-
chodzący z języka angielskiego oznaczają-
cy transakcje pomiędzy dwoma lub więcej 
firmami. Wszystkie działania  realizuje się 
często za pomocą specjalnych platform, do 
których dostęp ma np. kupujący i sprzeda-
jący. 

E-urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. Na zdjęciu 
siedziba magistratu przy ul. Czarnieckiego



12 Nr 94 (1735)

91 573 09 96

Świadkowie historii. Deportacje na Sybir - Feliks Sikora (Stargard)

Kromka zamarzniętego chleba cz. 2 
W naszym cyklu „Świadkowie historii” przedstawiamy historię Feliksa Sikory, który 10 lutego 1940 r. został wraz ze swoimi najbliższymi deportowany na Syberię.

Areszt za mleko
Po kilkunastu dniach wyzdro-

wiałem i mogłem wreszcie opu-
ścić szpital. Miałem też trochę 
więcej siły. A w naszym bara-
ku było jak zawsze, tzn. nędznie. 
Moi rodzice i rodzeństwo opła-
kiwali zmarłego brata. Przygnę-
bienie sięgało zenitu. W pamięci 
do dziś mam widok kobiety, któ-
ra trzymała na rękach niemow-
lę. Potrzebowała mleka. Nieste-
ty nikomu nie było wolno opusz-
czać terenu, na którym znajdowa-
ły się baraki. Sytuacja stawała się 
coraz trudniejsza. Dziecku gro-
ziła śmierć. Moja mama, wycho-
dząc o dziwo z jakiegoś letargu, 
ulitowała się nad niedolą kobie-
ty. Nagle spojrzała na mnie i po-
wiedziała ‚’Feliks, ty pójdziesz po 
mleko do wsi”. Nie namyślając się 
długo, otrzymawszy dwa ruble, 
ruszyłem. Za te dwa ruble w tam-
tym czasie można było kupić dwa 
litry mleka. Niestety na most, 
znajdujący się na rzece, która 
przecinała drogę do wsi, wjechał 
już enkawudzista na koniu. Ja, 
jako dobrze wychowane dziecko, 
pokłoniłem się i jakby nigdy nic 
szedłem przed siebie do wsi. A on 
zawrócił konia i gnał mnie sześć 
kilometrów do baraku. W tym 
czasie wygrażał mi nahajką. Ten 
enkawudzista, o nazwisku Plet-
niov, podszedł do mojej mamy i 
powiedział „Po coś go tam wy-
słała. Przecież wiesz, że zakaza-
ne”. Następnie zamknął on mamę 
w areszcie. Taka była kara za oka-
zane serce i normalność. Ale dla 
NKWD normalność oznaczała 
coś zupełnie innego. Na szczęście 
po kilku godzinach, ten enkawu-
dzista odjechał do Narwy. Nato-
miast do aresztu przyszedł mi-
licjant, pan Swiridov, który wy-
puścił mamę. On nie widział po-
wodu do kary. W tym piekle na-
prawdę różne były postawy, także 
wśród ciemiężców. Ale NKWD 
było niezmiennie potworne. By-
łem wściekły na tę sytuację i za-

chowanie sowietów. Wziąłem 
kankę i poszedłem nad Narwę. 
Zobaczyłem, że na brzegu rzeki 
znajduje się czterech chłopców 
na tratwie. Jeden z nich zapytał 
mnie, czy chcę się z nimi przepra-
wić. Odpowiedziałem twierdzą-
co. Popłynęliśmy więc Narwą w 
stronę wioski. We wiosce poszli-
śmy do pewnego domu. W kuch-
ni gospodyni szykowała rybę do 
usmażenia. Nagle jeden z tych 
chłopców powiedział do niej po 
rosyjsku „Mamo, przyprowadzi-
łem ci Polaczka”. Kobieta spojrza-
ła na mnie i po polsku zapytała 
„A ty chłopcze, skąd jesteś?”. „Je-
stem z Pimii” - odpowiedziałem. 
„Dużo was tam?” - „Bardzo dużo. 
Cały barak jest zapełniony ludź-
mi. Porobione są piętrowe drew-
niane prycze” - powiedziałem 
pośpiesznie. Kobieta przygląda-
ła mi się, pozostając przez chwilę 
w jakimś zamyśleniu - „Oni was 
wszystkich wymordują” - rzekła. 
Ale po chwili, jakby ocknęła się, 
wracając z jakiejś podróży myśli, 
i zapytała. „A ty co, po mleko?” 
Okazało się, że ta kobieta pocho-
dziła z Kijowa, a tam mówiło się 
kiedyś po polsku. Jej syn jednak 
nie mówił już w naszym języ-
ku, natomiast męża aresztowało 
NKWD na początku wojny. Za-
pewne został stracony. Kilka mi-
nut później ta była kijowianka 
zaprowadziła mnie do jakiegoś 
buriata. Buriaci to taki mongol-
ski naród. Wszedłem do izdebki, 
w której nagle, ku mojemu prze-
rażeniu, spojrzała na mnie ja-
kaś ciemna, płaska twarz o sko-
śnych oczach. Buriat rozmawiał 
o czymś z gospodynią. Natomiast 
żona tego buriata postawiła mi 
talerz rosołu z makaronem. Nie 
pamiętałem kiedy po raz ostat-
ni jadłem rosół. Zapewne w Pol-
sce. Po niecałej godzinie, jesz-
cze przed zmrokiem, wracałem z 
dwoma litrami mleka do baraku. 
W sercu, mimo tej całej sytuacji i 
tragicznych doświadczeń, tliła mi 
się jakaś tajemnicza iskierka. 

Ciasny świat
Mówi się często, że świat jest 

mały, gdy gdzieś, w jakichś odle-
głych stronach, spotyka się nie-
spodziewanie znajomego czło-
wieka. W przypadku, o którym 
za chwilę, można powiedzieć, że 
świat dla niektórych może być 
nie tylko mały, ale wręcz ciasny. 
To był rok 1944 - W trakcie dzia-
łań wojennych, zwłaszcza po wy-
buchu konfliktu między III Rze-
szą a ZSRR, deportacje dotknę-
ły również nacjonalistów ukra-
ińskich. Wśród nich znalazł się 
Ukrainiec, który 10 lutego 1940 

r. pomagał enkawudzistom w 
naszej deportacji, dokładnie ten 
sam, który zabronił mojemu bra-
tu zabrać kurę na drogę. A teraz 
ten dawny zaangażowany poma-
gier stał zbiedzony na syberyj-
skim chłodzie, na swoje nieszczę-
ście, albo raczej ironię losu, wylą-
dował w tym samym miejscu, co 
my. Moja siostra akurat obierała 
ziemniaki, a ten Ukrainiec pod-
stawiał ręce, aby napełnić je łupi-
nami, bo i nimi także się żywiono. 
Obok stał mój brat, gdy spojrzał 
na Ukraińca od razu rozpoznał w 
nim tamtego nielitościwego czło-
wieka. „Zaraz, a ty mi przecież 
nie chciałeś pozwolić zabrać mo-
ich kur, pamiętasz mnie?!.” - za-
pytał stanowczym i silnym tonem 
patrząc na Ukraińca mój brat. 
„A wiesz, bo taki miałem roz-
kaz” - odparł, teraz już potulnie 
Ukrainiec. „Wynoś się! Teraz już 
wiesz, jakie to uczucie!” - odrzekł 
mu brat. Taki widać traf losu. Ni-
gdy nie wiadomo, co kogo spotka. 
Ciasny świat...

„Codzienność”
Na Syberii przydzielano mi 

różne zajęcia, jak np. wypasanie 
krów. Właśnie na pastwisku za-
przyjaźniłem się z pewnym ro-
syjskim chłopcem, który jak się 
okazało, bardzo dobrze znał Bi-
blię. Lubiliśmy razem rozma-
wiać właśnie o Piśmie Świętym. 
Jego dziadek robił koszyki wikli-
nowe. Czego również i mnie na-
uczył. Sam więc zacząłem wytwa-
rzać takie koszyczki. Kiedy zrobi-
łem pierwszy, moja siostra zaraz 
go sprzedała za worek ziemnia-
ków. Następnie z tymi koszykami 
szliśmy zbierać poziomki w stepie 
czy grzyby. Pracowałem również 
w kuchni. Byłem też przez jakiś 
czas pomocnikiem u chińskiego 
zduna. 

Na Syberii chodziłem też do 
szkoły. Lubiłem się uczyć. Moja 
nauczycielka przywiozła mi z 
Krasnojarska „Konrada Wallen-
roda”. Pamiętam, że czytałem 
go przez całą zimę, po nocach, a 
oprócz tego rozwiązywałem za-
dania matematyczne. Na Sybe-
rii w szkole wieczorowej miałem 
też dwa lata wojennoj podgotowki 
(przysposobienia wojskowego) - 
czyli przysposobienia wojskowe-
go. Dobrze się w tym czasie na-
uczyłem rosyjskiego. 

I tak mijały nam lata na ob-
czyźnie. Śmierć, choroby, głód, 
poniżenie - stawały się „codzien-
nością”. W każdym bądź razie, 
komu było dane, trwał. 

Wracamy do Polski!
Nadszedł wreszcie rok 1946. 

Był to dla nas rok wybawienia. 

Tak to można spokojnie określić. 
Zima na Syberii właśnie dobiega-
ła końca. Przyszła informacja, że 
- Polacy już swobodni, że mogą 
wracać do Polski. Radość była 
ogromna. Może już nawet nikt 
nie śnił o tym, że kiedyś znowu 
ujrzy ojczyste strony. Żegnaliśmy 
raz na zawsze miejsce katorgi. 

Podróż powrotna też mia-
ła trwać ponad miesiąc. Jechali-
śmy więc tak, przemierzając sze-
rokie połacie ZSRR, by wreszcie 
przekroczyć granicę Polski. Nie-
stety już nie tej, jaką pozostawi-
liśmy, albo raczej, z jakiej nas za-
brano. To była już Polska pod ko-
munistycznym pręgierzem. W 
powietrzu było czuć coś obcego, 
nieswojego. Tu i ówdzie konse-
kwentnie zaczynało instalować 
się państwo terroru. Niemniej na 
początku ludzie przede wszyst-
kim cieszyli się z powrotu do oj-
czyzny.

Stalinowska rzeczywistość 
Trafiliśmy najpierw do Szcze-

cina. Zamieszkaliśmy w jakimś 
opuszczonym przez Niemców 
domu. W Szczecinie kończyłem 
gimnazjum i jednocześnie do-
rabiałem rozwożąc mleko. Jed-
nakże mama chciała zapewnić 
przyszłość dzieciom. Postanowi-
ła pójść na gospodarstwo. Wy-
prowadziliśmy się więc do Koli-
na. Cała rodzina poszła mieszkać 
na podstargardzką wieś. Mieli-
śmy konie, krowy. Mama była na-
prawdę szczęśliwa. Niestety pech 
chciał, że w 50 roku nastąpiła ko-
lektywizacja i utraciliśmy całe go-
spodarstwo. Tłumaczono bała-
mutnie, że teraz w ręce chłopów 
przyjdzie władza, a panów zagna 
się do wideł. I oczywiście wpro-
wadzano to w życie. 

***
W związku z nowym miej-

scem zamieszkania coraz czę-
ściej zacząłem odwiedzać Star-
gard. Na ul. Wojska Polskiego 
przed szpitalem znajdował się 
wówczas wspaniały sklep. Kiedy 

do niego wchodziłem, to zdawa-
ło mi się, że znajduję się w skle-
pie Rzeckiego z „Lalki”. Sklep ów 
należał do dwóch panów, braci 
Mańkowskich. Byli bardzo dys-
tyngowani. Każdemu na wejściu 
się kłaniali, stojąc w swoich bia-
łych fartuchach. „Proszę, czego 
sobie szanowna Pani, szanowny 
Pan życzy”. Trzeba przyznać, że 
jak na owe czasy to u Mańkow-
skich wszystko było - dla przykła-
du kiedy chciałem zrobić wino, 
to dostałem u nich nawet rurki 
fermentacyjne czy drożdże win-
ne. Niestety, także ich sklepik - 
ta niewielka przestrzeń jakiegoś 
pozytywnego przedsięwzięcia w 
szarości stalinizmu, w wyniku 
wspomnianej kolektywizacji - zo-
stał zlikwidowany. Nie było już 
dystyngowanych panów, lecz po 
raz pierwszy zastałem siedzącą za 
ladą dziewczynę, która robiła so-
bie coś na drutach. Ja, nieco za-
skoczony taką odmianą sytuacji, 
podszedłem do lady i przywitaw-
szy się zapytałem o jakiś potrzeb-
ny mi sprawunek. Dziewczyna 
nie przejmując się zbytnio moją 
obecnością spokojnie oznajmiła, 
że takiej rzeczy nie ma. Po chwili 
zapytałem jeszcze o drugi i trze-
ci towar, ale i tych nie było. Naj-
widoczniej bardzo tym zdener-
wowałem dziewczynę, bo ode-
rwawszy się od drucianej pracy, 
prychnęła z emfazą „Niechże pan 
da już spokój, widzi pan dobrze, 
że nic nie ma”. Ot i uroki systemu, 
który miał dać równość wszyst-
kich - klas. I faktycznie zrównał 
wszystkich, w nędzy i niedostat-
ku. A z czasem z byłego już skle-
pu Mańkowskich zrobiono praw-
dziwą ruinę. Po latach widziałem, 
że jeden z braci sprzedawał w 
sklepie motoryzacyjnym. Kupo-
wałem u niego nawet motocykl. 
O drugim zaś słyszałem, że miał 
próbę samobójczą, chciał się po-
wiesić, ale na szczęście go odra-
towano. 

Piotr Słomski

Feliks Sikora z żoną Marianną

Nasz bohater, Feliks Sikora, w czasach 
młodości



139-12.12.2016

redakcja@dziennikstargardzki.pl

BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te

l. 
91

 5
77

 2
00

7
gr

a�
k@

do
m

ju
dy

.p
lNAJTANIEJ w okolicy



14 Nr 94 (1735)

91 573 09 96

Bieg Zimy
10 grudnia o godz. 10:00 przy Bramie Portowej rozpocznie się ostatni akcent tegorocznego biegowego Grand Prix Stargardu „Cztery Pory Roku”. 
W Biegu Zimy będą mogli wystąpić wszyscy chętni, którzy ukończyli 15 rok życia.

Organizatorem cyklicznej 
imprezy Grand Prix Stargardu 
„Cztery Pory Roku” jest Star-
gardzki Związek Weteranów 
Lekkiej Atletyki. Celem spo-
tkań jest popularyzacja aktyw-
ności fizycznej – biegania i for-
my marszu Nordic Walking 
wśród mieszkańców Stargardu 
i powiatu stargardzkiego, a tak-
że propagowanie zdrowego sty-
lu życia i aktywnego spędzania 
czasu.

Uczestnicy biegu będą mie-
li do pokonania dystans oko-
ło 5,4 km. Prowadzona będzie 
oddzielna klasyfikacja punkto-
wa dla każdego biegu oraz kla-
syfikacja generalna Grand Prix 
w kategorii mężczyzn i kobiet, 
a także w grupie Nordic-Wal-
king.

O kolejności miejsc w klasy-

fikacjach generalnych Grand 
Prix zadecyduje suma punktów 
zdobytych podczas trzech, naj-
lepszych startów w poszczegól-

nych biegach. W biegu mogą 
wziąć udział wszyscy chęt-
ni, którzy ukończyli 15 rok ży-
cia. Osoby niepełnoletnie będą 

dopuszczone do udziału tyl-
ko za pisemną zgodą rodzica 
lub opiekuna prawnego, które-
go obecność w czasie zawodów 

jest konieczna. Zapisy będą 
prowadzone w dniu zawodów 
przed startem od godz. 9:15. 

M.B.

Bowling

Sypnęło niespodziankami
W 10. kolejce Stargardzkiej Bowlingowej Ligi Czwórek nie brakowało zaskakujących 
rozstrzygnięć. Wicemistrz poprzedniego sezonu poniósł klęskę w starciu z beniamin-
kiem – Cargotekiem, a mistrzowie sprzed roku, Piekarze/Drukarze zaledwie zremiso-
wali z Olczak Alarmy

Wyniki osiągane w tym tygo-
dniu podczas rozgrywek bow-
lingowych w Kręgielni Rondo 
nie były wybitne. Żaden z fa-
worytów nie zagrał na najwyż-
szym poziomie. I może właśnie 
dlatego sypnęło niespodzianka-
mi. Największą była porażka wi-
cemistrzów z ubiegłego sezonu, 
czwórki Eonu. Tylko w pierw-
szej partii pokonali skazywa-
nego na pożarcie beniaminka z 
Cargoteku. Później walczyli już 
jedynie o jak najniższy wymiar 
kary. Przegrali 2:6. Cargotec ro-
zegrał najlepszy mecz w sezo-
nie, a najskuteczniejszym gra-
czem był Wojciech Paterkow-
ski. Przed przegraną uchronili 
się broniący tytułu, gracze Pie-
karni Sowno/Drukarni Duch-
nowicz. Ich mecz z Olczak Alar-

mami zakończył się podziałem 
punktów, a na uznanie zasługu-
je postawa Grzegorza Grendy, 
który uzyskał łącznie 609 punk-
tów, a w jednej z gier zanotował 
251 oczek. W kategoriach nie-
spodzianki można także potrak-

tować remis Przedszkola Ele-
melek/Bąki z Samymi Swoimi. 
Kolejnej porażki doznała także 
czwarta drużyna z ubiegłego se-
zonu – Jakub Meble. Tym razem 
nie dała rady „ciepłownikom” z 
PEC-u, gdzie doskonałe zawo-
dy rozgrywał Waldemar Augu-
styniak. W tej sytuacji planowe 
zwycięstwa odnieśli jedynie gra-
cze Stick-Art-u i prowadzącej w 
tabeli Kręgielni Rondo. Ci dru-
dzy dzięki korzystnemu układo-
wi gier umocnili się na prowa-
dzeniu w I lidze.

8-punktową przewagę na za-
pleczu elity utrzymują także 
kręglarze Monolitu. W minio-
ny poniedziałek pokonali Skar-
bonki i pewnym krokiem zmie-
rzają do powrotu do I ligi. Dru-
gą pozycję, gwarantującą awans 
utrzymują ponadto gracze Team 

Wyniki 10. kolejki I ligi:
Stick-Art – DJ`s Team 8:0 1902-1683,
Eon – Cargotec 2:6 1877-1947,
Przedszkole – Sami Swoi 4:4 1851-1938,
Jakub Meble – PEC 2:6 1940-1981,
Skrzypczak – Kręgielnia 2:6 1946-2005,
Piek/Druk. – Olczak 4:4 1997-2072.

Wyniki 10. kolejki II ligi:
Irmas – Artik 2:6 1665-1723,
Monolit – Skarbonki 6:2 1752-1610,
Klippan – Team Strike 2:6 1561-1676,
Bez Formy – La Fiesta 0:8 1301-1764,
Głos – Strażaki 2:6 1532-1637,
The Kumpels – Lucky Strike 8:0 1669-1440.

Tabela I ligi:
1. Kręgielnia Rondo 10 64 20580
2. Piekarnia/Drukarnia 10 56 20273
3. Stick-Art  10 48 20096
4. Przedszkole Elemelek 10 48 19842
5. PEC   10 46 19511
6. Eon   10 44 19576
7. Olczak Alarmy  10 40 19531
8. Piekarnia Skrzypczak 10 40 19454
9. Sami Swoi  10 35 18841
10. Jakub Meble  10 30 19374
11. Cargotec  10 19 17947
12. DJ`s Team  10 10 17373

Tabela II ligi:
1. Monolit   10 68 18236
2. Team Strike  10 60 17675
3. Klippan Safety  10 57 17808
4. Artik Malowanie  10 56 17201
5. Irmas   10 51 15853
6. La Fiesta  10 49 17426
7. Głos Szczeciński  10 45 17386
8. The Kumpels  10 38 16484
9. Strażaki   10 34 16205
10. Skarbonki  10 20 15697
11. Lucky Strike  10 2 15026
12. Bez Formy  10 0 11391

Strike. Chętnych do walki o 
awans jest jednak jeszcze kilka 
zespołów. Wśród nich jest Artik 
Malowanie z niesamowitą Karo-
liną Niegierysz, najskuteczniej-
szą zawodniczką II ligi. A także 
La Fiesta, która szlifowała formę 
w meczu z debiutantami z „Bez 

Formy”. W tym meczu najlepszy 
wynik uzyskał Dominik Gry-
dziuszko.

Ostatnia w tym roku kolej-
ka odbędzie się w dniach 12 (II 
liga) i 13 grudnia (I liga)..

M.B.   
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Spójnia Stargard

Koszykarze głodni 
rewanżu
11 grudnia koszykarze Spójni Stargard rozegrają spotka-
nie 14. kolejki I ligi ze Zniczem Basket Pruszków. Po nie-
oczekiwanej porażce w Radomiu będą głodni rewanżu. 

Ze Zniczem Pruszków 
na froncie I-ligowym Spój-
nia Stargard rywalizowała 
23-krotnie. 14 z tych meczów 
wygrała i w niedzielę zamierza 
poprawić dodatni bilans. Jest 
podrażniona porażką ponie-
sioną w Radomiu z przecięt-
nymi rezerwami Rosy Radom. 
Mecz ze Zniczem będzie więc 
znakomitą okazją, aby popra-
wić sobie nastroje. Tym bar-
dzie, że koszykarze z podwar-
szawskiego Pruszkowa nie za-
liczają się w tym sezonie do fa-
worytów rozgrywek. W trzy-
nastu meczach odnieśli tylko 
5 zwycięstw. Szczególnie źle 
prezentują się przed własną 
publicznością, ale na wyjaz-
dach potrafią być nieobliczal-
ni. Rozgromili m.in. bydgoską 
Astorię i pokonali Noteć Ino-
wrocław. Przed tygodniem wy-

grali także z SKK Siedlce. Dys-
ponują wyrównanym zespo-
łem bez większych gwiazd. 

Spójnia Stargard prezentu-
je się jak dotąd rewelacyjnie, 
a jedyną rysą na jej występach 
była przegrana w Radomiu. Na 
13 gier podopieczni Krzysztofa 
Koziorowicza wygrali 11-krot-
nie. Miejmy nadzieję, że nie-
sieni dopingiem stargardzkiej 
publiczności, odniosą 12 wik-
torię. 

W trakcie meczu, który roz-
pocznie się w niedzielę o godz. 
17:00 będzie przeprowadzona 
akcja mikołajkowa. Mikołaj i 
Śnieżynki w przerwach w me-
czu będą zbierać słodycze oraz 
artykuły szkolne, które trafią 
do dzieci potrzebujących po-
mocy. 

M.B.

Impreza roku Katarzyny 
Mądrowskiej
W najbliższy weekend Katarzynę Mądrowską reprezentującą barwy Feniksa Pesta Star-
gard czeka występ na mistrzostwach świata w zapasach w kategoriach nieolimpijskich. 
Impreza odbędzie się w dniach 8-9 grudnia w Budapeszcie.

Katarzyna Mądrowska miała 
w ostatnich tygodniach praco-
wity okres. Wystąpiła w kolej-
nych meczach ligowych, gdzie 
reprezentuje AKS Białogard. 
Odebrała nagrodę w plebiscy-
cie Głosu szczecińskiego, a te-
raz czeka ją występ w mistrzo-
stwach świata.

W Lidze Zapaśniczej stoczyła 
dwie, ostatnie w tym roku walki. 
Najpierw zremisowała z repre-
zentantką Supra Brokers Wro-
cław, Jowitą Wrzesień, a następ-
nie pokonała Maję Lemańczyk 
z Grunwaldu Poznań. Jej dru-
żyna – AKS Białogard, zajmuje 
4. miejsce na półmetku rozgry-
wek, a kolejne mecze odbędą się 
w przyszłym roku.

W międzyczasie w Filharmo-
nii Szczecińskiej odebrała na-
grodę za 1. miejsce w plebiscy-
cie organizowanym przez Głos 
Szczeciński na „Człowieka i oso-
bowość roku 2016 w Stargar-
dzie” oraz za 3. miejsce w woje-
wództwie.

Natomiast w najbliższy week-
end czeka ją występ w mistrzo-
stwach świata w zapasach w ka-
tegoriach nieolimpijskich. W 
stolicy Węgier, Budapeszcie bę-
dzie rywalizować o medale w 
kategorii do 60 kg. Mistrzostwa, 
na które wybiera się 6-osobowa 
reprezentacja Polski odbędą się 
w dniach 8-9 grudnia.

M.B. 

Biegacze wspomogli 
schronisko
Grupa biegaczy Stargard Ja się nie ścigam postanowiła zro-
bić przedświąteczny prezent dla podopiecznych stargardz-
kiego schroniska w Kiczarowie. 

Podczas 25-go Środowego Biega-
nia zorganizowali koleżeńską zbiór-
kę pod hasłem „ Ci co się nie ściga-
ją schronisko wspierają – Świątecz-
na Paka dla kota i psiaka”. I tak bie-
gacze otworzyli swoje serca i zebra-
li: 320 kg suchej karmy, 35 puszek 
z jedzeniem, 6 kocy, 3 kołdry, kilka 
smyczy, misek oraz piłeczki do za-
bawy dla zwierzaków. Dodatkowo 
podczas 26-go spotkania biegowego 
Elżbieta i Krzysztof Dybowscy ofia-
rowali nową budę dla psa, która zo-
stała udekorowana przez biegaczy, a 
kolejny wspaniały człowiek dostar-
czył kilka nowych, ciepłych legowisk 
dla psów i kotów. Ozdobiona różo-

wo-zielonymi barwami oraz napi-
sami buda wraz z całą resztą podar-
ków została przez środowych biega-
czy przewieziona do schroniska w 
Kiczarowie. W tej fantastycznej akcji 
brały także udział najmłodsze pocie-
chy stargardzkich biegaczy. Myślę, 
że oprócz frajdy jaką miały dzieci z 
pakowania darów oraz malowania 
budy otrzymały świetną lekcję jak 
można bezinteresownie pomagać 
potrzebującym zwierzakom, które 
same nigdy o taką pomoc nie popro-
szą. Gratulujemy świetnego pomy-
słu i życzymy więcej takich akcji. Pa-
miętajcie dobro wraca.

Katarzyna Mądrowska odbira nagrodę dla osobowości Stargardu
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Zapasy

Laury dla młodych 
zapaśników
Młodzi przedstawiciele klubu zapaśniczego Feniks Pesta Stargard wystąpili w dwóch, 
interesujących turniejach. Najmłodsi rywalizowali na matach w Stargardzie podczas za-
wodów klubowych. Natomiast w Białogardzie walczyli ich starsi koledzy i koleżanki.

Pierwsza z wymienionych im-
prez odbyła się w sali Gimna-
zjum nr 3. Tam odbyły się za-
wody klubowe dla najmłod-
szych zapaśników pod tytułem 
„Pierwszy krok zapaśniczy”. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali 
medale, a wyróżnieni zawodni-
cy statuetki ufundowane przez 
firmę Pesta, tytularnego spon-
sora stargardzkiego klubu zapa-
śniczego. Trenerami i prowadzą-
cymi zawody byli Alicja Norber-
ciak , Krzysztof Mądrowski, Ka-
sia Mądrowska, Leszek Gocół. 

Na szczególne wyróżnienie za-
służyli: Mateusz Kwarciak, Bar-
tosz Mizerek, Wiktor Janikow-
ski i Michał Szyndlarewicz, za 
co otrzymali dodatkowe, pa-
miątkowe statuetki. Zwycięz-
cami poszczególnych kategorii 
wagowych zostali: Tymon Wla-
zło, Kwarciak, Mizerek, Piotr 
Gajb, Janikowski, Szyndlarewicz 
i Krzysztof Kamrowski. 

Kilka dni później w Białogar-
dzie odbył się międzynarodowy 
Puchar Bałtyku, w którym wy-
stąpiła 11-osobowa reprezenta-

cja stargardzkiego Feniksa. Naj-
lepiej z nich zaprezentowali się 
Kuba Basiak i jego imiennik, 
Matwiejczyk. Odnieśli po trzy 
zwycięstwa i zwyciężyli w swo-
ich kategoriach. Udane występy 
zanotowali także Igor Słowiński 
(3. miejsce), Nina Jassa (1. miej-
sce), Adrian Andruszkiewicz 
(piaty w mocno obsadzonej ka-
tegorii do 53 kg), a także Jakub 
Wawrzoła (3. miejsce).

M.B.

Ta grupa zapśników wystąpiła w Białogardzie

Kultura Dostępna:

Kamper, Komedia/Romans, 
15 LAT

czw 18;00

Premiera:

Firmowa Gwiazdka – napisy, 
Komedia, 15 LAT 

pt 13;30 19;00 21;30, sb 13;30 
19;00 21;30, nd 13;30 19;00 
21;30, pn 13;30 19;00 21;30, wt 
13;30 19;00 21;30, śr 13;30 19;00 
21;30, czw 17;30

20;00 21;00

Polecane:

Underworld: wojny krwi – na-
pisy, Thriller, 15 LAT

pt 17;00 21;30, sb 17;00 21;30, 
nd 17;00 21;30, pn 17;00 21;30, 
wt 17;00 21;30, śr 17;00 21;30, 
czw 15;45

3D Underworld: wojny krwi – 
napisy, Thriller, 15 LAT

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

Sully – napisy, Dramat/Bio-
graficzny, 15 LAT

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

Lion. Droga do domu – napi-
sy, Dramat, 15 LAT

pt 11;00, sb 11;30, nd 11;30, 
pn 11;30, wt 11;30, śr 11;45

Diabelski młyn – napisy, Hor-
ror, 15 LAT

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

Sprzymierzeni – napisy, Thril-
ler/Romans, 15 LAT

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

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

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

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

pt 11;45 16;45, sb 10;30 16;45, 
nd 10;30 16;45, pn 10;30 16;45, 
wt 10;30 16;45, śr 10;30 16;45, 
czw 10;30 16;45

3D Fantastyczne zwierzęta i 
jak je znaleźć – dubbing, Fan-

tasty/Przygodowy/Familijny, 10 
LAT

pt 10;00 19;30, sb 13;45 19;30, 
nd 13;45 19;30, pn 13;45 19;30, 
wt 13;45 19;30, śr 13;45 19;30

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

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

Wołyń, Historyczny, 15 LAT
pt 20;00, sb 20;00, nd 20;00, 

pn 20;00, wt 20;00, śr 20;00

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

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

Ostatnia Rodzina, Biograficz-
ny, 15 LAT

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

Jestem mordercą, Thriller, 15 
LAT

pt 21;00, sb 21;00, nd 21;00, 
pn 21;00, wt 21;00, śr 21;00

Dla Dzieci :

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

pt 9;15 10;00 12;15 16;30, 
sb 10;00 12;15 16;30, nd 10;00 
12;15 16;30, pn 10;00 12;15 
16;30, wt 10;00 12;15 16;30, śr 
10;00 12;15 16;30, 

czw 10;00 12;15

Vaiana: Skarb oceanu – dub-
bing, Komedia/Animacja/Przy-
godowy, b.o.

pt 9;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 
9;30 12;00 13;30 16;00 18;30, wt 
11;00 13;30 16;00 18;30

śr 11;00 13;30 16;00 18;30, czw 
11;15 13;45 16;15

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

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

15;30
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Danuta i Jerzy 
Waliszewscy
GODZINY PRACY:

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

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

  91 834 41 23

PRZEPIS

TRÓJDZIELNE
już od 

5,50 zł

Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

Piernik Benedykta

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 
Al. Żołnieża 15 A 501- 103-523
Ewa Czarny
ul. Krakowska    602 297 601

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

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

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZeNIe

Piernik Benedykta

Składniki:
3 jajka
1 szklanka cukru pudru
3 szklanki mąki pszennej
200 g miodu
1 szklanka kwaśnej śmietany
200 g masła
1 łyżeczka sody (dałam dwie 

płaskie łyżeczki)
1 przyprawa do piernika
1 łyżka kakao
2 łyżki zimnej wody
bakalie 

Wykonanie:
Masło utrzeć z cukrem pudrem 

na pulchną masę, a następnie doda-
wać stopniowo żółtka i ucierać.

Dodać płynny miód, wodę, śmie-
tanę i utrzeć. Mąkę wymieszać z 
sodą, przyprawą do piernika i ka-
kao. Dodać do ciasta i wszystko do-
kładnie zmiksować. Białka ubić na 
sztywno i delikatnie wymieszać z 
ciastem i bakaliami.

Blaszkę keksówkę wyłożyć papie-
rem do pieczenia i wlać ciasto. Piec 
w 180 stopniach C około 1 godziny. 
Piec do tzw suchego patyczka.

Polewa: 100 g czekolady mlecznej 
rozpuścić w kąpieli wodnej i polać 
wystudzony piernik.

Posypać posypką cukrową. 
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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

Agata Przybyłek
GRZECHU WARTA
Agata, córka Iwonki – bohater-

ki znanej z „Nie zmienił się tylko 
blond” i wnuczka Haliny z książ-
ki „Nieszczęścia chodzą stadami” – 
wraca do rodzinnego domu na wa-
kacje. Niestety szybko okazuje się, 
że nie ma tam ani odrobiny prywat-
ności. Postanawia więc zamieszkać u 
dziadków, by w spokoju rozkoszować 
się urokami lata. Nic jednak nie idzie 
tak, jak zaplanowała… Dokąd za-
prowadzi Agatę nadmierna kontrola 
babci Halinki? I gdzie w tym wszyst-
kim miejsce na miłość?

Pełna bezpretensjonalnego humo-
ru, lekka opowieść o dziewczynie, 
która, chcąc uwolnić się od nadopie-
kuńczej rodziny, na zawsze zmieniła 
swoje życie.

Wydawnictwo Czwarta Strona

Pionowo:
1. aktor znany z „Ekstradycji”
2. kraj jankesów
3. żyzna gleba nadrzeczna
4. wypędzenie
5. rzeka w Hiszpanii i Portugalii
6. maciora
7. Johannes - fizyk niemiecki
8. dowodził Wikingami
9. miasto we Włoszech 
   (Emilia-Romania)
10. skrócona nazwa kilograma
11. czarownik, czarnoksiężnik
12. znany producent leków
13. rzeka w Etiopii
14. Agnija L.(1906-81), poetka ros
15. miłość Tristana
16. pochyłe pismo drukarskie
17. odpowiada w lesie
18. ludowy pieśniarz turecki
19. imię Reagana
20. wystąpienie przeciw władzy
21. grupa wysp wulkanicznych na Oce-

anie Spokojnym, w archipelagu Kardiny
22. ski
23. delfin z dorzecza Amazonki
24. dynastia, za której się jadało
25. pełna datków
26. Aleksander dla bliskich
27. materiał na rajstopy
28. czasopismo dla pań
29. muchy i mrówki
30. święty patron Irlandii
31. alkohol etylowy
32. reakcja organizmu na lęk

33. promieniotwórczy minerał; allanit
34. brytyjskie wojska lotnicze
35. 0
36. mocne piwo angielskie
37. siała go baba
38. las nad Amazonką
39. zamek ze studentami
40. próg rzeczny
41. grecka świątynia
42. bezpieczeństwo 
      i higiena pracy (skrót)
43. najwyższe karty
Poziomo:
44. ojciec chrzestny 
    dla rodziców dziecka
45. łowienie
46. radziecka agencja prasowa
47. potwierdzająca uwaga
48. grzyb jadalny
49. ... Sumac, piosenkarka
50. prawy dopływ Nilu 
    (Etiopia i Sudan)
51. imię Comaneci
52. żart, dowcip sytuacyjny
53. typ krateru wulkanicznego
54. Oswald, artysta malarz syn Heleny z 

dramatu H. Ibsena „Upiory”
55. wyspy, o które toczy się spór pomię-

dzy Rosją a Japonią
56. szwajcarski dopływ Renu
57. zieleń na pustyni
58. Thomas, amer. sprinter, 2-krotny 

mistrz olimp. (1986)
59. metal używany do produkcji 
    nici chirurgicznych oraz płytek

    uzupełniających braki kostne
60. ruiny w Turcji
61. łysina na głowie zakonnika
62. broń lekkiej jazdy
63. skoczny pląs
64. sojusz
65. z bieżnikiem
66. gatunek kawy
67. spirytus odparowany i skroplony
68. kraj od Alp do Sycylii
69. przyrząd do czyszczenia lufy
70. Eugeniusz, przedwojenny 
     warszawski aktor
71. cymbał, matoł
72. gliniany instrument muzyczny
73. nauka o budowie organizmu
74. obecnie Sur w Libanie
75. tłuszcz z ryb
76. mała Urszula
77. artykuły gospodarstwa domowego
78. kolejna do zapłacenia
79. gorączka malaryczna
80. miasto 
   w Badenii Wirtenbergii (Niemcy)
81. brat mleczny króla Artura
82. pseudonim Adama Asnyka
83. syn Nocy i Ereba
84. złożony z gemów
85. jasełka
86. maszyna imitująca warunki lotu

PODPOWIEDŹ: ATBARA, CESENA, 
EARL, ELY, INIA, TASS. 
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09.12.2016 r.  - 
„Przy Luxpolu” 
ul. I Brygady 18

91-834-75-97 

10.12.2016 r.  - 
„Centrum” 

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

    
11.12.2016 r.  - 

„36,6”
 ul. M. Reja 13
91-577-50-13

12.12.2016 r.  - 
„Dbam o Zdrowie”

 Al. Żołnierza 37
91-578-51-01

13.12.2016 r.  - 
„Śródmiejska”

 ul. Wyszyńskiego 21 a
91-834-62-66

14.12.2016 r.  - 
„Lekosfera DGA4” 
ul. Kościuszki 73 
(KAUFLAND)
91-579-04-83

15.12.2016 r.  - 
„Kwiatowa” ul. Kwiatowa 1

91-577-63-14

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

i kończy  o goDz. 8:00 nAstępnego DniA

POSIADAMY 8 ODDZIAŁÓW,
NAJWIĘCEJ OFERT I NAJLEPSZE CENY.

TYLKO SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI.
WWW.MIKULSKI-NIERUCHOMOSCI.PL

TEL. 91 577 07 57
CH STARÓWKA  

Drewno kominkowe, 
drewno opałowe, 
Tel. 508 163 512

NOWE MIESZKANIA – 
oś. Lotnisko, Pyrzyckie, 

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

Pyrzyckie. 
I WIELE INNYCH OFERT

NIERUCHOMOŚCI – 
SPRZEDAM

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

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

Sprzedam mieszkanie dwu-
poziomowe w Szczecinie, 
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 

Mieszkanie 3 pokoje + 
przedpokój + kuchnia + ła-
zienka z ubikacją + piwnica 
oraz 2 balkony. Okna PCV, 
ogrzewanie i ciepła woda z 
sieci miejskiej. W pokojach na 
podłogach panele, ściany ma-
lowane, sufity malowane. W 
kuchni, łazience i WC terako-
ta i glazura. W przedpokoju 
tynk strukturalny. Sprzedaż z 
zabudową kuchni. Czynsz 462 
zł/m-c (przy dwóch osobach). 
Cicha i spokojna okolica, 
mili sąsiedzi. Polecam. Cena 
199.000 zł. Tel. 500-197-500

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 

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 
komunikatywny, zarob-
ki netto do 1500 euro/
mies. ,wyjazdy od zaraz, 
sprawdzone oferty, legal-
nie 737 451 825 lub 737-
886-919 lub 737-489-914

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

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

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

Zatrudnimy technika 
farmacji po stażu do ap-
teki w Złocieńcu. CV na 
e-mail praca@profarma.
diz  

Potrzebna pomoc 
domowa. Tel. 518-036-
104 

USŁUGI
Usługi remontowo - budow-

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

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

INNE 
Korepetycje z matematyki 

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

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

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

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. PREMIE 

ŚWIĄTECZNE NAWET do 
300 EURO! ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

Fundacja Społeczny Morzyczyn 
realizuje projekt 

„Ku przyszłości, z doświadczeniem przeszłości” 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

SKLEP FIRMOWY 
NIETOPERZ s.c. 

- firany, tkaniny, serwety,
 obrusy, pasmanteria, 

rajstopy, rolety
PRZENIESIONY:

 ul.Słoneczna 12a (za Netto-pasaż)

OGŁOSZeNIe

 Nadia Lipska - ur. 7 grudnia, w. 3.080 g., dł. 57 
cm. Córka Natalii i Adriana

 Dorota Koman - ur. 2 
grudnia, w. 3.200 g., dł. 
54 cm. Córka Magdy i 
Leszka

Iga Chłopecka 
- ur. 5 grudnia, 
w. 3.750 g., dł. 56 
cm. Córka Ange-
liki i Kamila

OGŁOSZeNIe

Gracjan Oskar Kuchar- ur. 14 
listopada 2016r.waga 2920. dł. 54 
cm. syn Czarka i Ani Kuchar. Na 
zdjeciu z tata Czarkiem

Mikołajki ze stargardzkimi 
policjantami
Z okazji Dnia Świętego Mikołaja oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia policjanci 
stargardzkiej komendy, członkowie NSZZ Policjantów oraz Policyjnego Klubu SHDKRP w 
Stargardzie, odwiedzili dzieci z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej oraz najmłodszych 
pacjentów Szpitala Miejskiego. Prócz wielu życzeń podopieczni obu placówek otrzymali 
prezenty, słodkości oraz materiały edukacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa. 

We wtorek 6 grudnia członko-
wie Policyjnego Klubu SHDKRP 
w Stargardzie wspierając Stowa-
rzyszenie Batalion udali się do 
Szpitala Miejskiego.

Przewodniczący Zarządu Tere-
nowego NSZZ Policjantów w Star-
gardzie Jan Podolak chcąc sprawić 
najmłodszym radość po raz kolej-
ny zorganizował paczki dla pod-
opiecznych Placówki Opiekuńczo 
Wychowawczej przy ulicy Mickie-
wicza. Środowe (7 grudnia) spo-
tkanie z Mikołajem oraz jego poli-
cyjnymi pomocnikami z Niezależ-
nego Samorządnego Związku Za-
wodowego, którzy pomagają i nie 
należy się ich bać, było doskonałą 
okazją do budowania pozytywne-
go wizerunku policjanta w oczach 
dzieci.

podkom. Łukasz Famulski
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