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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
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"Młody Bohater"

Karol z pasem 
WKN

OSiR
Lodowisko z 
Pingwinkami
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Kurator o reformieW teren na koniach Klaudia Sałata
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BANERY
WYDRUKI na folii One Way Vision, naklejki te
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lNAJTANIEJ w okolicy

ReKLaMa

BOSCH DIESEL  
CENTRUM BOJARSKI 

CODZIENNIE PROMOCJE NA FACEBOOK 
– WYBIERZ PROMOCJE DLA SIEBIE

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

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

 Zapraszamy na obsługę samochodów  
– szybkie naprawy, przeglądy przed zimą

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

Bosch Diesel Centrum
Bojarskitel. 536 758 575

ul. Słowackiego 8c/1 •  Stargard 
Rej. online: www.stargard-rehabilitacja.pl 

Michał Bronisław Piotrowski 
fizjoterapeuta

• Masaż • 
• rehabilitacja •

Zakład Pojazdów Szynowych i Radiometer

Zarabiają i zarobić dają   

swoim bliskim
Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

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

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

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

swoim bliskim
Trójdzielny Kalendarz Rodzinny

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

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

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

Dramat  
na Czeskiej

s. 4



2 Nr 96 (1737)

91 573 09 96

Puls Miasta
121

Lodowisko z pingwinkami
Nowy sprzęt na lodowisku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szcze-

cińskiej 35. W tym sezonie do dyspozycji dzieci są chodziki-pingwinki do 
nauki jazdy na łyżwach. 

OSiR zakupił chodziki do nauki jazdy na łyżwach przeznaczone wyłącz-
nie do użytku przez dzieci w wieku od 3 do 14 lat o wadze, co najmniej 
16 kg. Chodzik-pingwinek może być używany wyłącznie pod nadzorem 
osoby starszej. Dziecko powinno posiadać rękawiczki, oczywiście łyżwy 
i kask. Przy nauce jazdy przydadzą się też ochraniaczy na łokcie, kolana i 
nadgarstki. Chodzik można wypożyczyć po zakupieniu biletu. 

122
Ostatnio w naszej rubryce pre-

zentowaliśmy prace związane z 
usuwaniem liści z Parku 3 Maja. 
Problem z zalegającą zielenią jest 
również w parku Bolesława Chro-
brego. Schody, które znajdują się w 
tym Parku są całe zasypane przez 
liście, które po ulewach stają się śli-
skie, przez co stwarzają zagrożenie. 
Wierzymy, że w najbliższym czasie 
odpowiednie służby zajmą się tym 
tematem

Nasza Sonda 

123
Przy Alei Słowiczej znajdu-

je się mocno zanieczyszczony 
teren, a dokładnie za murami 
biegnącymi wzdłuż alei. Ster-
ty butelek i papierów od wie-
lu miesięcy piętrzą się w tym 
miejscu, a można to dokład-
nie zauważyć spacerując alej-
ką w Parku Bolesława Chro-
brego. Taki widok z pewno-
ścią nie sprzyja spacerom… 
Może czas najwyższy oczy-
ścić ten teren?

 KR

Podziękowania od Wolontariatu
Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Koła w Stargardzie oraz 
Centrum Wolontariatu odwiedzili Starostę Ireneusza Rogowskiego i podziękowali mu 
za całoroczne wsparcie działalności. Starosta jest oficjalnym patronem organizacji. 
W 2016 roku Centrum Wolon-
tariatu PTWZK było inicjato-
rem wielu działań na rzecz osób 
potrzebujących. Organizowało 
akcje i wydarzenia, które wspie-
rał również Powiat Stargardzki. 
Podziękowania przekazano tak-
że dla Wicestarosty Iwony Wi-
śniewskiej, Dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Ro-
dzinie Moniki Rygiel, Dyrek-
tor Wydziału Promocji w Sta-
rostwie Powiatowym Agniesz-
ki Dąbrowskiej oraz Dyrektor 
Wydziału Spraw Społecznych i 
Zdrowia Małgorzaty Złotek. 

Podziękowania dla Starosty za wszelką pomoc

Podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni zade-
cydowali w drodze uchwały, że każdego 12 maja w Star-
gardzie będzie obchodzone lokalne święto poświęcone 
przybyłym do tego miasta w 1945 r. Polakom. Święto bę-
dzie nosić nazwę „Dzień Pionierów Stargardu”. W związ-
ku z tym w dzisiejszej sondzie pytamy mieszkańców na-
szego miasta, co sądzą o ustanowieniu tego święta.

Damian Maćkowiak
W tym święcie chodzi o pamięć 

o osadnikach, którzy przybyli tu-
taj po zakończeniu II Wojny Świa-
towej. Myślę, że ustanowienie tego 
dnia przez radę miejską jest do-
brym pomysłem. Pomorze składa 
się przede wszystkim z ludności na-
pływowej. Ważna jest więc świado-
mość naszych korzeni, czyli wiedzy 
skąd pochodzimy. Święto będzie 
więc ważne ze względu na budowa-

nie świadomości związanej z tożsamością. 

Ewa Szkaradnik
Sądzę, że jest to dobry pomysł. 

Ponieważ pionierzy byli ludźmi, 
którzy gdzieś tutaj stawiali swo-
je pierwsze kroki na nowej ziemi. 
Ponadto stanowili oni też o tym, 
jakiego kształtu nabierze miasto. 
Uważam, że zasługują na naszą pa-
mięć. Oczywiście jakaś część z nich 
była spolegliwa wobec władzy i wy-
konywała ściśle jej polecenia. Ale 
była też spora grupa inicjatorów, 
którzy dla przykładu mieli pomysł 
jak zorganizować życie kulturalne 
w mieście. Było to wtedy coś nowego, także dlatego, że miasto było przed 
wojną niemieckie. Myślę, że to, jak Stargard dzisiaj wygląda, jest również za-
sługą naszych pionierów.

Małgorzata
Uważam, że jest to dobra inicja-

tywa, aby zachować pamięć o tych, 
którzy tworzyli Stargard po wojnie. 
Sądzę, że obecne pokolenie stargar-
dzian może brać przykład z tych, 
którzy tutaj przybyli. W naszym 
mieście dzieje się wiele ciekawych 
rzeczy, tak więc z pewnością nie za-
szkodzi pamiętać również o tych 
Polakach, którzy przybyli tutaj jako 

pierwsi.

Czesław Gigiewicz 
Bardzo dobrze, że będzie takie 

święto. Trzeba pamiętać o tych, któ-
rzy przybyli po wojnie do Stargar-
du, zwłaszcza dlatego, że zostało ich 
już bardzo niewielu. Uważam, że 
tym ludziom należy się taki dzień 
upamiętnienia. Niech obecne po-
kolenie wie, co działo się kilkadzie-
siąt lat temu, gdy Stargard był zasie-
dlany przez naszych rodaków. 

Zdzisław
Bardzo dobrze, niech będzie Dzień Pio-

niera. Powinniśmy podtrzymywać wspo-
mnienie o ludziach, którzy przeżyli tamte 
czasy. Ich zadaniem było zasiedlenie tego 
miasta. Dzisiaj wielu ludzi nawet nie wie, 
co to znaczy, że ktoś był pionierem w Star-
gardzie. Tak więc jest to ważne z punktu 
widzenia budowania świadomości. Dlate-
go popieram ustanowienie tego święta. 

(ps)
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Parkingi Strzeżone
 Os. Zachód 

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

Zapraszamy

Najpierw przygniotła ją szafka, potem … stawka za czynsz

Dramat mieszkanki ul. Czeskiej
Na początku września 2016 roku w lokalu przy ul. Czeskiej 2a, na 83-letnią kobietę w mieszkaniu, które wynajmuje spadły podwieszone szafki. Pani 
Zofia długo dochodziła do siebie, a gdy już zaczęła się nieco lepiej czuć, od właściciela lokalu otrzymała pismo, z którego wynika, że od stycznia 2017 
roku będzie musiała płacić 450 zł więcej za czynsz, niż dotychczas! Właściciel lokalu podwyżkę tłumaczy „podwyższonym standardem mieszkania”, 
jednak zarówno kobieta, jak i wspierający ją sąsiedzi, wskazują inne powody tej podwyżki…

Nowy lokal i nowe kłopoty 
Pani Zofia Zakrzewska od lat wy-

najmowała mieszkanie w budynku 
przy ul. Czeskiej 2a, którego wła-
ścicielem jest Arkadiusz Cokan, 
firma „Twój Dom” A.A. Cokan s.c.  
Za czynsz płaciła 500 zł, do tego 
dochodziły jeszcze opłaty wspól-
notowe w wysokości 150 zł. Choć 
z emerytury otrzymuje nieco po-
nad 1200 zł, to jakoś sobie radziła. 
W mieszkaniu, które wynajmowa-
ła na parterze nie było ciepłej wody, 
a sam lokal nadawał się do remon-
tu. Właściciel wobec tego przeniósł 
panią Zofię na pierwsze piętro, aby 
wyremontować mieszkanie znajdu-
jące się na parterze. Miało to miej-
sce na wiosnę b.r. Wszystko było 
dobrze, jednak tylko do września. 
Wówczas na panią Zofię zawaliły 
się szafki, które były podwieszone 
nad zlewem. – Sięgałam sobie po ta-
lerz, gdy robiłam śniadanie. Właści-
ciel mówi, że ja się tam podpierałam 
czy coś - nie ma mowy, szafki same 
na mnie spadły. Przywaliło mnie to, 
zaczęłam krzyczeć „ratunku” i przy-
szedł do mnie sąsiad. Całe szczęście, 
że mam dobrych sąsiadów i pomogli 
mi. Zabrała mnie karetka najpierw 
do szpitala w Stargardzie, potem do 
Zdunowa – opowiada pani Zofia. 
W całym tym dramacie 83-letniej 
kobiety, bardzo ważną rolę odgry-
wają jej życzliwi sąsiedzi. To wła-

śnie ci państwo poprosili naszą re-
dakcję o opisanie dramatycznej sy-
tuacji, w jakiej znalazła się pani Zo-
fia. To co najbardziej niepokoi w re-
lacji sąsiadów to fakt, że meble ku-
chenne zostały źle zamontowane. 
-  Ja mieszkam przez ścianę, akurat 
goliłem się w łazience i nagle usły-
szałem jak coś spadło, potem krzyk, 
płacz i wołanie o ratunek. Żona za-
raz podbiegła, pani Zosia leżała za-
lana krwią, zadzwoniliśmy po po-
gotowie. Zaraz potem przyszła pani 
Ela i karetka zabrała panią Zosię  
– relacjonuje pan Wiesław. Co do 
złego montażu szafek pan Wiesław 
nie ma wątpliwości. - W budownic-
twie do emerytury przepracowałem 
47 lat, ja wiem jak się powinno ro-
bić poszczególne rzeczy związane z 
budownictwem i wiem jak powin-
ny być montowane szafki. Jak się 
montuje szafki na regipsach, to trze-
ba pod nimi na wysokości montażu 
szafek zamontować najpierw deskę, 
albo płytę tzw. OSB, na tej wysoko-
ści, żeby było do czego to przykręcić. 
A nie takie, krótkie kołeczki. Nawet 
jakby była cegła blisko, a użyto by 
krótkich kołków, to do cegły by się 
one nie dostały, tylko trzymały się  
na samym regipsie. W żadnym ra-
zie nie montuje się szafek tak jak oni 
to zamontowali. Ten cały deweloper 
Cokan, to nie ma pojęcia o budow-
nictwie – mówi pan Wiesław. - Pan 
Władek napisał do Inspekcji Nadzo-
ru Budowlanego i oni tutaj przyje-
chali. Pracownicy Inspekcji w rapor-
cie napisali, że szafki były mocowa-
ne częściowo na regipsie, a częściowo 
na cegłach. W tym czasie był tu na 
miejscu syn pani Zosi i powiedział 
to, co jest oczywiste, że tak szafek się 
nie wiesza. Za te słowa pan Cokan 
bardzo się obraził. Mówił, że jak syn 
jest taki mądry to niech mamę weź-
mie do siebie – mówi pani Elżbieta. 
To najprawdopodobniej był począ-

tek konfliktu…
Właściciel podniósł czynsz
Pani Zofia po tym wypadku mia-

ła poważne problemy zdrowotne.  
W zaświadczeniu lekarskim moż-
na przeczytać, że: „pacjentka dnia 
7.09.2016 doznała urazu w wyniku 
przygniecenia przez oberwane me-
ble kuchenne, była na SOR Star-
gard i SOR Zdunowo. W momencie 
wizyty pacjentka leżąca, podejrze-
nie złamania kompresyjnego krę-
gosłupa. Zasinienie okolicy twa-
rzy, lewej połowy klatki piersiowej, 
barku lewego i lewej nogi. Pacjent-
ka cierpi z powodów bólów kręgo-
słupa L/S, leczona z powodu oste-
oporozy.” 

- Pani Zosia chodziła w specjal-
nym usztywniaczu na kręgosłup 
żeby w ogóle móc się poruszać i tyl-
ko dzięki sąsiadkom żyje, bo gdyby 
nie sąsiadki, które ją tutaj kąpały i 
obmywały to by sobie nie poradzi-
ła - dodaje kolejny z sąsiadów pan 
Władysław. Choć pani Zofia przez 
cały czas naszej rozmowy wspomi-
nała, jakimi świetnymi ludźmi za-
wsze dla niej byli państwo Cokan, 
to przyznała jednak, że po tym wy-
padku, zarówno właściciel, ani jego 
żona nie przychodzili sprawdzić czy 
wszystko w porządku. Pani Zofia 
nie miała zamiaru ubiegać się o od-
szkodowanie – jak sama przyzna-
je jest spokojną osobą, nie jest py-
skata i wolała siedzieć cicho. – Za-
wsze ich chwaliłam: „Wy to dobrzy 
ludzie jesteście”. Gdy kiedyś powie-
działam do żony właściciela, że nie 
wiem gdzie ja bym się teraz podzia-
ła, to ona odpowiedziała mi: „Pani 
Zofio, starych drzew się nie przesa-
dza”. Bardzo się cieszyłam z takich 
słów – wspomina Zofia Zakrzew-
ska. Czas leciał, a właściciel miesz-
kania w końcu odwiedził pokrzyw-
dzoną kobietę, podczas wizyty wrę-
czył jej kopertę. Pani Zofia onie-
miała, gdy przeczytała treść pisma 
znajdującego się w kopercie. Publi-
kujemy je w całości: „Informacja o 
zmianie wysokości czynszu najmu: 
Do dnia 31 marca 2016 roku wynaj-
mowała Pani lokal mieszkalny Cze-
ska 2A/4 (mieszkanie na parterze), 
które posiadało piece, wspólną ła-
zienkę i korytarz z sąsiednim miesz-
kaniem, nie miało ciepłej wody, wy-
magało generalnego remontu. Lokal 
został przebudowany i wyremonto-
wany. Z dniem 01.04.2016 r. zosta-
ła Pani przeniesiona do wyremon-
towanego mieszkania o podwyższo-
nym standardzie, znajdującego się 
na I piętrze budynku Czeskiej 2A/6. 
W mieszkaniu tym jest regularne 

ogrzewanie, ciepła i zimna woda, ła-
zienka z WC. Ponadto kuchnię wy-
posażono w meble kuchenne wraz 
z sprzętem AGD. Poniesione koszty 
przez Wynajmującego związane z 
remontem obecnie wynajmowanego 
przez panią lokalu, powodują pod-
wyższenie czynszu najmu od dnia 
01 stycznia 2017 r. do kwoty 950 zł. 
Oprócz czynszu najmu Najemca zo-
bowiązany jest do uiszczania Czyn-
szu administracyjnego i opłat liczni-
kowych. Wynajmujący może wypo-
wiedzieć umowę najmu bez zacho-
wania terminu wypowiedzenia w 
przypadku określonych w/w płatno-
ści, z godnie z §9. pkt 1e umowy naj-
mu z dnia 01.04.2016.” 

- Jesteśmy zbulwersowani, że pani 
Zosia, starsza kobieta została tak 
potraktowana! Zosia ma 1200 zł 
emerytury, teraz z tego ma  950 zł 
zapłacić za czynsz, 150 zł za wspól-
notę, a nie zapominajmy jeszcze o 
opłacie za prąd. Jak się to wszystko 
podliczy, to jasnym jest, że zostanie 
z niczym. A za co ma leki kupić? Nie 
powinno się tak traktować starsze-
go człowieka – mówi pani Elżbie-
ta. Zdołaliśmy się dodzwonić do 
Arkadiusza Cokana, aby poprosić 
go o komentarz w tej sprawie. De-
weloper przyznał, że pismo, które 
otrzymała pani Zofia możemy po-
traktować jako jego oficjalne stano-
wisko w tej sprawie.  Ponadto do-
dał, że pani Zofia w każdej chwili 
może się wyprowadzić do syna… 
- Ta podwyżka ma obowiązywać od 
stycznia, ale ja nie mam nic przeciw 
temu, aby pani Zofia przeprowadzi-

ła się do syna – bo ma gdzie się prze-
prowadzić – mówi Arkadiusz Co-
kan. Wspomnieliśmy właścicielo-
wi mieszkania o słowach pani Zofii, 
która opowiadała jak dobrze była 
traktowana przez właścicieli lokalu, 
jakimi to dobrymi ludźmi byli… -  
Ja cały czas taki jestem, ale ja nie po-
zwolę sobie na to żeby za moje pie-
niądze, syn pani Zosi żył sobie, że 
tak powiem na lepszym standardzie 
i żeby obrażał mi żonę itd., bo to nie 
tędy droga.  Moje stanowisko w tej 
sytuacji jest takie, jak napisałem w 
uzasadnieniu podwyżki, no i takie 
będzie – kończy A. Cokan. 

Co dalej? 
Wygląda na to, że pani Zofia 

będzie musiała poszukać nowe-
go mieszkania. W tym boi się na-
wet wejść do kuchni, bo z drugiej 
strony również wiszą szafki. Kobie-
ta nabawiła się traumy i obawia się, 
że one również na nią spadną. Na-
wet sąsiedzi zdają sobie sprawę, że z 
właścicielem nie da się już wygrać i 
chyba pora poszukać dla pani Zosi 
nowego mieszkania. W tym celu 
pani Elżbieta poprosiła redakcję o 
pomoc. – Jeśli ktoś przeczyta ten ar-
tykuł i wie coś o małym mieszkan-
ku, z niewielkim czynszem, które ta 
kobieta może wynająć, bardzo bym 
prosiła o kontakt pod nr telefonu: 
602 458 815 – informuje pani Elż-
bieta. Wierzymy, że po tych przej-
ściach, 83-letnia kobieta, która w 
życiu już się dużo wycierpiała, znaj-
dzie lokal, w którym będzie mogła 
czuć się bezpiecznie. 

KR 

Sąsiedzi nie mają wątpliwości, że szaf-
ki były źle zamocowane przez co spadły 
na panią Zofię

Pani Zofia Zakrzewska otrzymuje 1200 zł emerytury. Po tym jak musi zapłacić 450 
zł wiecej za czynsz - zostanie z niczym....

Bardzo ważną rolę odegrali sąsiedzi, gdyby nie oni - to pani Zofia zostałaby sama, 
przykuta do łóżka i bez ciągłej opieki
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Pochówki 14.12.2016
JADWIGA MASŁOWSKA, lat 87 zmarła 11.12 
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
ZOFIA BARAN, lat 79, zmarła 10.12
Pogrzeb obył się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 15.12.2016
KAROL DREWICZ, lat 76, zmarł 12.12
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu

Pochówki 16.12.2016
MIECZYSŁAW TERKA, lat 67, zmarł 10.12
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu

Odeszli do wieczności...

Zakład Pojazdów Szynowych i Radiometer

Zarabiają i zarobić dają
Firma Radiometer oraz Zakład Pojazdów Szynowych otrzymały nagrodę Prezydenta 
Stargardu „Przedsiębiorca Roku 2016”. Wręczenie statuetek odbyło się w piątek 9 grud-
nia podczas Gali Stargardzkiej Izby Gospodarczej. 

Nagroda jest przyznawana 
przedsiębiorstwom, które w da-
nym roku zrealizowały najwięk-
sze oraz najciekawsze projekty in-
westycyjne na terenie miasta. 

Zakład Pojazdów Szynowych 
wprowadził w swojej działalno-
ści rozwiązania usprawniające 
procesy produkcji, wdrożył nowe 
technologie oraz wykreował po-
zytywny wizerunek miasta na 
arenie krajowej i międzynarodo-
wej – podkreślał w uzasadnieniu 
prezydent Sławomir Pajor. 

Celem ZPS jest projektowanie i 
wytwarzanie wyrobów w oparciu 
o najwyższe standardy oraz aktu-
alnie obowiązujące akty prawne, 
przepisy branżowe oraz normy. 
Spółka dysponuje odpowiednim 
zapleczem przemysłowym i du-

żym potencjałem wytwórczym. 
Wyprodukowane przez firmę po-
jazdy kolejowe w pełni spełniają 
standardy klientów i użytkowni-
ków. Atutami firmy są profesjo-
nalizm i doświadczenie zatrud-
nionych pracowników, a priory-
tetami - dalszy rozwój oraz zado-
wolenie klientów i ich dobra opi-
nia o firmie i marce. 

Podstawą do podjęcia decyzji 
o przyznaniu nagrody firmie Ra-
diometer Sp. z o. o. jest realizacja 
przez nią nowej inwestycji na te-
renie Parku Przemysłowego No-
woczesnych Technologii w Star-
gardzie. Firma wybudowała halę 
produkcyjną o powierzchni 3 500 
m2 wraz z najnowocześniejszym 
zapleczem i infrastrukturą tech-
niczną. W 2016 roku zatrudnie-

nie osiągnęło 330 osób, z czego 60 
osób zatrudniono w tym roku w 
nowej hali produkcyjnej. To bar-
dzo cieszy i należy takie działa-
nia doceniać i nagradzać – mówił 
prezydent Sławomir Pajor.

Nowy zakład powstał na czte-
rohektarowej działce. Inwestycję 
rozpoczęto w czerwcu 2015 r, a 
zakończono w lipcu 2016. Całko-
wita wartość nakładów inwesty-
cyjnych wyniosła 35 mln złotych.

Misją grupy Radiometer jest 
niesienie pomocy w stawianiu 
diagnoz ratujących ludzkie życie. 
W tym celu w Stargardzie uru-
chomiono najnowocześniejsze li-
nie produkcyjne i wytwarza się 
najbardziej innowacyjne urzą-
dzenia i materiały medyczne w 
dziedzinie diagnostyki krytycz-
nej pacjentów. Analizatory, mo-
nitory, systemy i oprogramowa-
nie używane są także w bankach 
krwi, gabinetach lekarskich i po-
radniach, gdzie wykorzystywane 
są w badaniach przesiewowych i 
leczeniu różnych chorób. Produk-
ty wytwarzane w Stargardzie tra-
fiają do placówek medycznych w 
blisko 150 krajach na całym świe-
cie. W Polsce służba zdrowia wy-
korzystuje ponad 600 urządzeń 
diagnostycznych, co stanowi 
40% rynku analiz gazometrycz-
nych. 

red

Nagrody zostały wręczone

35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Uczcili pamięć ofiar
We wtorek 13 grudnia 2016 roku delegacja stargardzkich organizacji patriotycznych 
oraz Związku Sybiraków spotkała się w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, 
aby oddać hołd jego ofiarom.

Zebrani złożyli kwiaty oraz 
zapalili znicze pod Pomnikiem 
Ofiar Sybiru i Katynia, a także 
minutą ciszy oddali cześć pa-
mięci pomordowanych w stanie 
wojennym. Następnie głos za-
brali Krzysztof Sosin oraz Bar-
tosz Pietrzykowski. W przemó-
wieniach przypomniano rys hi-
storyczny tamtych tragicznych 
wydarzeń. Podkreślono rów-
nież, że w odróżnieniu od orga-
nizacji dzielących dziś Polaków i 
próbujących wywoływać wojnę 
polsko-polską, musimy szukać 
nie tego co nas dzieli, ale tego co 
łączy i jednoczy.

Na koniec ogłoszono oficjalnie 
powołanie Porozumienia Środo-
wisk Patriotycznych w Stargar-

dzie, wzorowanego na podobnej 
inicjatywie, działającej od kilku 
lat w Szczecinie. Organizacjami 
założycielskimi stargardzkiego 
PŚP są: Polski Klub Patriotycz-
ny, Narodowcy Stargard, Ruch 
Kukiz’15, partia Wolność (KOR-

WiN) oraz Narodowy Świt. Po-
rozumienie jest otwarte również 
na inne organizacje oraz osoby 
niezrzeszone i serdecznie zapra-
sza wszystkich do współpracy.

Bartosz Pietrzykowski

Pod Pomnikiem Ofiar Sybiru i Katynia złożono kwiaty i zapalono znicze

Policja wraca do tradycji

W teren na koniach
Policyjne wierzchowce sprawdzają się w terenie, w którym 
trudno poruszać się samochodem, a dzięki koniom można 
szybko dotrzeć tam gdzie ma miejsce zakłócanie porządku 
publicznego. Dlatego od środy (14 grudnia) na terenie powia-
tu stargardzkiego dostrzec można policyjne patrole konne. 

Analizując stan bezpieczeństwa 
na terenie powiatu stargardzkie-
go oraz samego miasta Stargard 
pojawiła się potrzeba lustracji 
terenów trudno dostępnych dla 
pieszych patroli policji, a także 
niemożliwych do przemierzania 
radiowozami. Stąd zrodził się 
pomysł policyjnych patroli kon-
nych, które mogą przemieszczać 
się w  terenie zalesionym i trud-
no dostępnym. Współpraca Ko-
mendanta Powiatowego Poli-
cji ze Stargardzkim Starostwem 
oraz Urzędem Miasta pozwoliła 
wdrożyć takie patrole do służby 
na terenie miasta Stargard i po-
wiatu. 
We środę (14 grudnia) dwu-
osobowy patrol konny z Zespo-
łu Konnego Wydziału Prewen-
cji KWP w Szczecinie wspierał 
siły policyjne na terenie działa-
nia Komendy Powiatowej Policji 
w Stargardzie. Do służby w Par-
kach 3 Maja, Popiela oraz Bo-
lesława Chrobrego został skie-
rowany koń Cynober (gniady), 
który wraz z Virem (siwy), za-

kupione zostały ze środków fi-
nansowych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie. 
Patrole konne na czas pełnionej 
służby, wraz z jeźdźcami przy-
jeżdżają ze Szczecina i na tere-
nie powiatu stargardzkiego w 
tym roku będą jeszcze dwa razy.  
Z reguły przed świętami zwięk-
sza się ilość kradzieży choinek. 
Wycinane są nielegalnie drzewa, 
które sprzedaje się później na 
różnego rodzaju targowiskach. 
Również kłusownicy zwiększają 
w tym okresie swoją aktywność, 
dlatego na kolejnych służbach 
policyjne wierzchowce skiero-
wane zostaną w rejony trudno 
dostępne dla patroli pieszych i 
zmotoryzowanych, gdzie mię-
dzy innymi wspólnie ze Strażą 
Leśną przeprowadzą działania 
„choinka”. 

podkom. Łukasz Famulski

W minioną środę w stargardzkich parkach można było spotkać konny patrol policji
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Rozmowa z Magdaleną Zarębską-Kuleszą, Zachodniopomorską Kurator Oświaty

Ta reforma przyniesie korzyści uczniom i nauczycielom
W ostatnim czasie w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie w gminie Kobylanka odbyło się spotkanie nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawi-
cieli samorządu z Zachodniopomorską Kurator Oświaty panią Magdaleną Zarębską-Kuleszą. W trakcie spotkania przedstawione zostały założenia 
reformy oświaty, na mocy której m.in. zlikwidowane zostaną gimnazja i przywrócony poprzedni system – 8 klas podstawówki i 4 szkoły średniej.

Jakie były cele spotkania z na-
uczycielami i samorządowcami 
w Reptowie?

Celem tego spotkania, jak i wie-
lu innych, zaplanowanych w po-
wiatach naszego województwa, 
jest przede wszystkim przekaza-
nie informacji dotyczących refor-
my oświaty. Zmiany już zachodzą. 
Sejm przyjął ustawę. Zadaniem 
Kuratorium Oświaty jest przeka-
zanie dyrektorom, nauczycielom, 
rodzicom oraz jednostkom samo-
rządu terytorialnego informacji, 
jakie czekają ich zadania wyni-
kające z wprowadzenia tej zmia-
ny. Przyjeżdżamy więc z prezen-
tacją na temat zmian, której au-
torem jest Ministerstwo i wyja-
śniamy poszczególne kwestie. W 
tych spotkaniach uczestniczą tak-
że pracownicy Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. 
W trakcie tych spotkań informu-
jemy również o tym, że wszelkie 
kwestie dotyczące reformy są za-
planowane i zgodne z przyjętym 
przez Ministerstwo harmono-
gramem. Mówimy także o dzia-
łaniach podjętych w Kuratorium 
Oświaty w związku z wprowa-
dzaną reformą. 14 października 
powołałam zespół do spraw ko-
munikacji społecznej w zakresie 
zmian w systemie oświaty, które-
go zadaniem jest informowanie o 
zmianach w oświacie i wspieranie 
organów prowadzących, kadry 
pedagogicznej, uczniów i rodzi-
ców w związku z projektowany-
mi zmianami w systemie oświa-
ty. Chcemy też przełamać strach 
przed zmianami, który najczę-
ściej wynika z braku informacji, 
jak one będą wyglądały. Na naszej 
stronie powstała zakładka Zmiany 
w oświacie, na której umieszcza-
my bieżące informacje dotyczące 
reformy. Został stworzony także 
adres mailowy: zmiany_oswiata@
kuratorium.szczecin.pl, na który 
można kierować pytania i wątpli-
wości w tym obszarze. Wszelkie 
informacje i odpowiedzi na za-
dawane pytania umieszczamy w 
podzakładce pytania i odpowie-
dzi. Na pytania dotyczące kon-
kretnego powiatu, gminy, szkoły, 
czy osoby odpowiadamy bezpo-
średnio nadawcy. W oparciu o za-
gadnienia zgłaszane przez organy 
prowadzące, kadrę pedagogiczną 
i rodziców organizujemy spotka-
nia, mające na celu ich rozwiąza-
nie.

Jakie są obawy, które do pani 
docierają odnośnie zmian, jakie 
mają nastąpić i jak pani na nie 
odpowiada?

Przyznam, że jest trochę obaw 
dotyczących reformy. Zdaje się, że 
najwięcej głosów płynie ze stro-
ny nauczycieli, którzy obawiają 
się, czy rzeczywiście po przepro-
wadzeniu zmian wszyscy znajdą 
pracę. Niemniej nie wszyscy so-
bie uświadamiają fakt, że dzięki 
tym zmianom ludzie, którzy mo-
gliby stracić pracę ze względu na 
niż demograficzny, który dotarł 
do szkoły podstawowej już wcze-
śniej a teraz objąłby także gimna-
zja, będą mieli możliwość ją za-
chować. Bez tej reformy nauczy-
ciele faktycznie straciliby pracę. 
Jak powiedziała pani Minister, na-
szym zadaniem jest obronić na-
uczycieli, ich miejsca pracy. Tak 
naprawdę poczyniłam już w tym 
względzie pierwsze kroki. Wspól-
nie z Wicewojewodą Zachodnio-
pomorskim panem Markiem Sub-
oczem odbyliśmy briefing pra-
sowy. Wtedy zadeklarowałam, że 
jestem otwarta na wszelkie roz-
mowy. W związku z tym zorgani-
zowałam spotkanie z przedstawi-
cielami wszystkich związków za-
wodowych związanych z oświatą, 
bo ich rola jest niezwykle ważna w 
procesie zmian. To właśnie związ-
ki zawodowe, wiedząc, że gdzieś 
występuje niedobre ognisko jakie-
goś problemu i nauczyciele są na-
rażeni na utratę pracy, muszą iść 
do organu prowadzącego i sygna-
lizować problem. Powinny wal-
czyć o każdego pracownika.

Ze swojej strony przygotowu-
ję specjalną bazę wolnych miejsc 
pracy dla nauczycieli, która zosta-
nie umieszczona na stronie inter-
netowej Kuratorium. Uważam, że 
nie ma takich sytuacji, których nie 
można by rozwiązać. Trzeba tylko 
podejść sensownie do tematu. A 
doskonale rozumiem obawy na-
uczycieli i konieczność obrony ich 
interesów przez związki zawodo-
we, ponieważ sama jestem zarów-
no związkowcem jak i nauczycie-
lem.

Czyli może pani zapewnić, że 
nauczyciele w wyniku reformy 
nie stracą pracy

Według tego, co podaje mini-
sterstwo etatów ma być więcej. 
Wiem też, że organy prowadzące 
przygotowują się do zmian. Na ra-
zie nie zgłaszają sytuacji dotyczą-
cych utraty pracy przez nauczy-
cieli. Natomiast, jeśli takie sy-
gnały będą do mnie docierały, to 
będę reagować. Myślę też, że orga-
ny prowadzące szkoły, wiedząc o 
tym, że po stronie kuratora będzie 
zatwierdzanie arkusza organiza-
cyjnego, będą musiały podejść do 

tematu odpowiedzialnie. Sądzę, że 
to też będzie pewna zapora przed 
ewentualnymi zakusami zwolnień 
nauczycieli.

Jak pani ocenia spotkanie w 
Reptowie z dyrektorami i przed-
stawicielami władz?

Tak naprawdę jest to dru-
gie spotkanie, w którym brałam 
udział. Pierwsze odbyłam w po-
wiecie goleniowskim. Przyznam, 
że po pierwszym spotkaniu mia-
łam pewien niedosyt. Z dzisiej-
szego spotkania jestem bardzo 
zadowolona. Zapewniam, że pro-
blemy, które pojawiają się w jed-
nostkach samorządu terytorialne-
go, czy szkołach nie są tylko ich 
problemami i że jesteśmy otwarci 
do rozmów. Proszę o zaproszenia i 
zapraszam do Kuratorium.

Czy w trakcie spotkania padło 
jakieś pytanie, albo została po-
ruszona kwestia, do której chcia-
łaby się pani szerzej odnieść?

Charakter spotkania był czysto 
informacyjny. Obecnie zmiany 
już następują i musimy dokładnie 
informować, czego należy się spo-
dziewać. O zadawanie szczegóło-
wych pytań prosimy właśnie dro-
gą mailową. Chcemy dokładnie i 
rzetelnie je przeanalizować, a na-
stępnie szczegółowo na nie odpo-
wiedzieć. Najczęściej pytania do-
tyczą kwalifikacji nauczycieli, na 
przykład czy nauczyciel przyro-
dy po reformie będzie mógł uczyć 
biologii, wiele z nich dotyczy też 
możliwości przekształceń szkół 
w konkretnych gminach, czy or-
ganizacji ich pracy od 1 września 
2017 r.

A zatem, jakie korzyści przy-
niesie reforma oświaty?

Widzę wiele korzyści. Jestem 
jak najbardziej przekonana do tej 
reformy. Przede wszystkim mu-
szę zaznaczyć, że ta zmiana mu-
siała się dokonać. I to nie wynika 
z jakichś chęci lub niechęci poli-
tycznych. Przede wszystkim my, 
nauczyciele i rodzice dawno już 
wiedzieliśmy, że nie powinno się 
iść w tę stronę w oświacie. Biuro-
kratyzacja, odrywanie dzieci już 
po 6 klasie od ich właściwego śro-
dowiska, urywanie cyklu kształce-
nia, co trzy lata – to nie były naj-
lepsze rozwiązania. Widziałam to 
w praktyce, jako nauczyciel. Ob-
serwowałam to swoiste rozdar-
cie rodziców i dzieci. Tak więc to, 
do czego na mocy ustawy, chce-
my powrócić, czyli 8 klas podsta-
wówki, 4 liceum lub szkoły bran-
żowej, jest słusznym i jak wiemy 
pożądanym kierunkiem. Zwró-
ciłabym też szczególną uwagę na 

pojawienie się szkół branżowych 
I i II stopnia. Przecież wiemy do-
skonale, że na rynku pracy nie są 
potrzebni tylko uczniowie, którzy 
skończyli liceum. Ktoś, kto rze-
czywiście chciałby studiować roz-
pocznie naukę w liceum, zda ma-
turę i będzie miał szansę na ukoń-
czenie studiów. Niektórzy wybio-
rą technikum, a jeszcze inni chcą 
się szybko nauczyć zawodu i za-
cząć funkcjonować na rynku pra-
cy. Każdy z nich ma możliwość 
znalezienia dla siebie jakiejś for-
my kształcenia, a po uzyskaniu 

kwalifikacji także perspektyw ży-
cia w naszym kraju. Najważniej-
sza jest jednak drożność tego sys-
temu, to znaczy, że po każdym z 
tych etapów edukacyjnych uczeń 
ma możliwość przystąpienia do 
matury i kontynuacji nauki. To są 
według mnie najważniejsze zale-
ty tej zmiany. Poza tym myślę, że 
podkreślenie roli wychowawczej 
szkoły też jest jednym z zadań, 
które w ramach tej reformy się po-
jawią.

Dziękuję za rozmowę
Piotr Słomski

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-

wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016r., poz. 353 r.) podaje się do publicznej wiadomości

informację, że:
Wójt Gminy Kobylanka przystąpił do aktualizacji dokumentu pn. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka. W bieżącej 
aktualizacji dokumentu do harmonogramu rzeczowo – finansowego 
wprowadzono poz. 18 – Termomodernizacja budynku kościoła para-
fialnego w Reptowie (…) oraz zaktualizowane wskaźniki efektywności 
energetycznej.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt 
dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których 
mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień 
danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na śro-
dowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projek-
tów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach 
przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących 
obszarów w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kobylanka  wystąpił z wnio-
skiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 
oraz do Zachodniopomorskiego Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Stargardzie o wyrażenie zgody na odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  
aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka.

Wójt Gminy Kobylanka
Mirosław Przysiwek

Kobylanka, dnia 14 grudnia 2016 r.

OGŁOSZeNIe

Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorska Kurator Oświaty, podczas roz-
mowy z Dziennikiem w ZSP w Reptowie
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Świadkowie historii. Deportacje na Sybir - Feliks Sikora (Stargard)

Kromka zamarzniętego chleba cz. 3 (ostatnia)
W naszym cyklu „Świadkowie historii” przedstawiamy historię Feliksa Sikory, który 10 lutego 1940 r. został wraz ze swoimi najbliższymi depor-
towany na Syberię.

„Modlitwa” do Stalina
Najpierw zawieziono mnie do Do-

lic, gdzie na posterunku okazało się, 
że jest tam już 19 innych aresztan-
tów. W sali, w której nas zgromadzo-
no nie było żadnych krzeseł, ani stołu 
czy ławy. Siedzieliśmy na podłodze. Po 
jakiejś godzinie, gdy nic się nie działo, 
zaproponowałem, żeby zrobić coś dla 
zabicia czasu, no i by poprawić wystra-
szonym kolegom humor. Być może to 
osobliwe, ale pewnie taka wytworzyła 
się we mnie reakcja obronna na tę całą 
sytuację, w jakiej się znalazłem. Pocie-
szające jest to, że nie byłem sam. Wła-
dza namierzyła większą ilość wrogów 
ludu. Ale do rzeczy, z racji, że na ścia-
nie celi, w której się znajdowaliśmy, 
wisiał tylko portret Stalina, zapropo-
nowałem, że wcielę się w rolę muezzi-
na i poprowadzę modlitwę do Stalina 
„Ojca Narodów”. Te nasze modły do 
Stalina brzmiały następująco. Ja jako 
muezzin byłem głównym zawodzą-
cym. Uniosłem ręce w górę i powie-
działem - „O wielki, wszechmogący” 
a wszyscy odpowiadali „O Allach, Al-
lach”. „Za co my tutaj siedzimy?!” - „O 
Allach, Allach”. „Powiedz nam wresz-
cie kiedy nas wypuszczą”. „O Allach, 
Allach”. Taką sobie zrobiliśmy głupią 
imprezę. Nagle otwierają się boczne 
drzwi i wchodzą komendant wraz z 
przedstawicielem Związku Młodzieży 
Polskiej. Od razu komendant krzyk-
nął „Stać! Baczność!”. A ZMP-owiec 
wziął mnie na przesłuchanie. Zanim 
zaczął mnie przepytywać, stwierdzi-
łem z naciskiem - „Nie będę z wami 
gadał o bzdurach. Wyrwaliście mnie 
za nic z domu i aresztowaliście. A dla-
czego zatrzymaliście Władka Hosz-
czaruka? Przecież on mieszka w Bral-
cinie. Do Dolic dojeżdża pociągiem, a 
dalej jedzie rowerem. Przecież rodzi-
ce się niepokoją” - puściłem w stronę 
przesłuchującego mnie taką litanię. 
„To nie wasza rzecz” - odparł funk-
cjonariusz. Następnego dnia zawieźli 
nas na komendę do Lipian. Na miej-
scu okazało się, że były przygotowane 
dla nas legitymacje oraz „prikaz”, że 
w ciągu dwóch tygodni mamy zorga-
nizować koła Związku Młodzieży Pol-
skiej. Taką więc mieli widocznie tak-
tykę. Najpierw chcieli nas zastraszyć i 
złamać a następnie zaprząc do tworze-
nia struktur młodzieżowych w duchu 

socjalizmu. Ale oczywiście na ile „su-
miennie” ktoś wykonał ten prykaz to 
już inna sprawa. Będąc w strukturze, 
takiej a nie innej, trzeba było zachować 
swoją świadomość i sumienie...

Sybirak - persona non grata
Czas mijał szybko. Trzeba było po-

dejmować decyzję odnośnie dalszego 
kształcenia. Chciałem pójść do szkoły 
oficerskiej. Kiedy brałem dokumenty 
ze szkoły, dr Władysław Kalisz, dyrek-
tor placówki, powiedział do mnie z na-
znaczonym troską wyrzutem, „Dlacze-
go pisałeś, że byłeś na Sybirze?” Przy-
znam, że trochę się tym pytaniem zdzi-
wiłem. „Jak to, odrzekłem, przecież w 
formularzu jest pytanie o to, co robi-
łem w czasie wojny...”. Napisałem, że 
zostałem deportowany. Przez to nic 
nie wyszło ze szkoły oficerskiej mimo, 
że zaliczyłem celująco egzamin wstęp-
ny. Zbierając dodatkowo gratulacje 
od komisji. Ale gdy wypłynęła histo-
ria z Syberią, to już tego samego dnia 
zostałem zawezwany do komendan-
ta. Jakoś mimowolnie rzuciłem okiem 
na jego biurko, na którym leżała już 
moja teczka. W teczce zaś znajdował 
się dokument, na którym słowo Sybe-
ria podkreślone było grubą, czerwoną 
kreską. Komendant spojrzał na mnie i 
zapytał po rosyjsku „Za czto eta? - Za 
co to?”. Zrobiło mi się gorąco. Odpo-
wiedziałem po rosyjsku „Towariszcz 
generał. Mienia byl tagda adinnadcać 
let’.  Za szto ja mogl być deportierowa-
ny? Za tosz to ja byl Polak. - Towarzy-
szu generale. Miałem wtedy 11 lat. Za 
co mogłem być deportowany? Za to, że 
byłem Polakiem.” Generał się wciekł. 
Zaczął krzyczeć. Nacisnął guzik alar-
mowy, po czym natychmiast zjawił 
się wartownik. „Zamknąć!” Areszt był 
w wakacyjnym remoncie. Zamknęli 
mnie więc w komórce, obok kancelarii 
komendanta. W komórce, właściwie 
takiej kanciapie, był worek, na którym 
sobie usiadłem i czekałem, jaką to zno-
wu niespodziankę los przyniesie. Sie-
działem więc tak chyba ze trzy godzi-
ny. Po tym czasie wartownik ponownie 
wprowadził mnie do kancelarii. Nie 
było już tam generała, tylko jego ad-
iutant. Bardzo wysoki, postawny męż-
czyzna. Polak. Nic nie mówił. Wręczył 
mi tylko kartę bezpłatnego powrotu 
do domu. Tak więc kariera oficerska 
skończyła się dla mnie już na starcie. 

Zacząłem więc szukać innej pracy. 
Belfer
W Myśliborzu zdałem maturę peda-

gogiczną. Najpierw pracowałem przez 
rok w Bielicach. Byłem nauczycielem 
ogólnym. Ale wiodącym przedmio-
tem, jakiego uczyłem, była matematy-
ka. Studiowałem też zaocznie historię. 
Napisałem pracę magisterską na temat 
Wielkiej Emigracji Polskiej we Francji. 
Przez dwa lata w tym celu przerobiłem 
ogromną ilość literatury. Praca zosta-
ła oceniona na bardzo dobry. I w ten 
sposób zostałem magistrem historii, w 
praktyce będąc jednak zapalonym ma-
tematykiem. 

Ze wspomnianych Bielic wylądowa-
łem w Rzeplinie. Tam miałem pewne-
go razu taką sytuację. Do szkoły przy-
jechał ZMP-wiec. Oznajmił, że przy-
był na wizytację. Zapytałem go, czy ma 
do tego upoważnienia od inspektora 
oświaty. A on na to odrzekł wyniosłym 
tonem. „My tego nie potrzebujemy. 
Nie musimy informować inspektora. 
Sami oceniamy.” Kiedy to powiedział, 
od razu zmierzyłem go wzrokiem i 
powiedziałem „Wiesz co, chłopacz-
ku?! Wynoś się stąd, bo dam ci kop-
niaka przy dzieciach. Zrozumiałeś?” 
- stwierdziłem stanowczo, mierząc go 
wzrokiem. - „Jeszcze mnie popamię-
tasz!” krzyknął i wychodząc trzasnął 
drzwiami. Faktycznie, zrobiłem sobie 
wroga. Co miało później swoje konse-
kwencje. Pewnego dnia dostałem we-
zwanie do wojska. W MDK w Stargar-
dzie była komisja wojskowa. Zająłem 
w korytarzu miejsce w kolejce i cze-
kałem. Gdy w końcu zostałem wyczy-
tany i wszedłem do sali, gdzie zasia-
dali członkowie komisji, ku mojemu 
zdziwieniu, w ich gronie zobaczyłem 
ZMP-owca, którego wypędziłem w 
Rzeplinie ze szkoły. Siedział przy ko-
mendancie i szeptał mu coś do ucha. 
Nagle skierował na mnie spojrzenie. 
Jego wzrok mówił wszystko. Rozpo-
znał mnie. Znowu szeptał coś komen-
dantowi i zaczęło się badanie, po któ-
rym wypełniono moje papiery. Do-
stałem skierowanie na trzy lata służby 
wojskowej w Grudziądzu do lotnictwa. 
Faktycznie spędziłem tam niecałe dwa 
lata. To nie było już jednak wojsko, tyl-
ko zgraja przypadkowych osób. Gania-
no żołnierza, żeby go upodlić, znisz-
czyć. Ci, którzy to robili, dostawali po-
tem stopnie oficerskie. W tamtym cza-
sie przydała mi się radziecka musztra, 
którą znałem jeszcze z przysposobie-
nia wojskowego z Syberii oraz rosyj-
ski język. Tego rodzaju musztra została 
wprowadzona właśnie w jednostce w 
Grudziądzu. Kiedy zaprezentowałem 
jej elementy, to miałem od razu zali-
czony egzamin i uznanie.

Tzw. „Anioł Stróż” 
Minął czas służby wojskowej. Po-

wróciłem do cywila i na dobre już za-
jąłem się swoim zawodem. Niemniej 
różne ciekawe zdarzenia wciąż mi to-
warzyszyły. Do jednego z nich doszło 
w 1962 r. Byłem wtedy w Pyrzycach 

odwiedzić mojego przyjaciela Adol-
fa. W trakcie naszej rozmowy, oso-
bliwym zbiegiem okoliczności jak się 
później okazało, zadzwonił do niego 
telefon. Adolf odebrał, porozmawiał 
z kimś przez chwilę i trzymając słu-
chawkę w ręku zapytał mnie - „Felek, 
chcesz jechać do Leningradu?”, czy-
li dzisiejszego Sankt Petersburga. By-
łem zaskoczony tą nieoczekiwaną pro-
pozycją. Chyba dwie sekundy minęły 
gdy odpowiedziałem twierdząco. Wte-
dy Adolf powiedział „Masz złożyć do-
kumenty w komendzie powiatowej 
milicji dołączając trzy zdjęcia, wtedy 
dostaniesz paszport”. Tym bardziej sy-
tuacja wydała mi się dziwna, bo kilka 
miesięcy wcześniej składałem podanie 
o przyznanie paszportu, żeby móc po-
jechać na zachód, ale ostatecznie pasz-
portu nie otrzymałem. A tu nagle... 

Jakiś czas później nadszedł moment 
wyjazdu. Pojechałem najpierw noc-
nym pociągiem do Warszawy. Następ-
nie udałem się na lotnisko, gdzie za-
cząłem mówić z przewodniczką, pa-
nią Romanową, po rosyjsku. Po kilku 
minutach zapytała mnie ona. „Skąd 
pan zna rosyjski?” Odpowiedziałem, 
że ten język jest u nas praktycznie na 
każdym poziomie kształcenia, więc 
normalne, że mówię po rosyjsku. „Pan 
kłamie” - odpowiedziała krótko. „Dla-
czego?” - spytałem zdziwiony. „Pro-
szę pana, to w ogóle nie jest szkolny 
język, a ja wiem, jak mówią po rosyj-
sku Polacy, którzy zostali wyuczeni w 
szkole. Pan mówi jak Rosjanin. Skąd 
zna pan rosyjski!?” - zapytała z wyraź-
nym naciskiem. „Bo ja byłem w Rosji” 
- odparłem, nabrawszy nieco pewno-
ści siebie. „A dlaczego?” zapytała z za-
ciekawieniem Rosjanka. „Bo mnie wy-
wieźli”. Rosjanka nieco sfolżała. Zaczę-
ła się reflektować. To trwało kilka se-
kund. „Czy pan ma do mnie preten-
sję?” zapytała, jakby instynktownie. 
„Czy ja mówię o jakichś pretensjach?” 

- uciąłem. Jak się później okazało, na 
podróż w tym czasie dostałem „opie-
kuna”. Zaraz po sąsiedzku w samolo-
cie usiadł pewien inżynier. Elokwent-
ny i wykształcony człowiek. Wdawał 
się ze mną z chęcią w dyskusję. Już w 
Leningradzie, kiedy staliśmy na jakimś 
przystanku, zaproponował mi on, że-
byśmy we dwóch popływali kajakiem 
po Zatoce Fińskiej. Wtedy, jakby mnie 
olśniło, spojrzałem na niego bez emo-
cji, uśmiechnąłem się i przeprasza-
jąc go złapałem pierwszy lepszy auto-
bus i odjechałem. Chyba zrozumiał, że 
nie dam się nabrać. Bo przecież kajak 
mógłby się dla przykładu - wywrócić... 
No, znam ich metody. Także lepiej było 
uważać...

***
W tym miejscu, może trochę nie-

oczekiwanie, kończy się opowieść 
pana Feliksa Sikory, stanowiąca ciąg 
różnych zdarzeń, począwszy od miga-
wek z czasów dzieciństwa, przez trage-
dię Syberii po życie w socrealizmie lat 
40, 50 i 60. 

W 1955 r. Feliks Sikora ożenił się z 
Zofią z Dzieńskich. Małżeństwo wy-
dało na świat troje dzieci - Grażynę, 
Dorotę i nieżyjącego już Cezarego. W 
1975 r. pan Feliks owdowiał. Następ-
nie doczekał się wnuków - Wojciecha, 
Bartłomieja, Arkadiusza oraz Barbarę. 
W 1997 r. ożenił się z Marianną Woź-
niak.

Feliksowi Sikorze, tak jak całej rze-
szy jemu współczesnych nie przyszło 
żyć w czasach, o których można by po-
wiedzieć, że charakteryzowały się po-
kojem, szczęściem i ogólnym prosperi-
ty. Były to czasy, w których ludzie byli 
wystawiani na największe próby cha-
rakteru, wytrzymałości i człowieczeń-
stwa. 

Dziś wielu z nich, także pan Feliks, 
składa świadectwo o czasach minio-
nych...

Piotr Słomski

Feliks Sikora, zdjęcie współczesne

Nasz bohater, Feliks Sikora, w czasach młodości



716-19.12.2016

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Wójt Gminy Stargard 
informuje

o wywieszeniu od dnia 16 grudnia 2016 r. na tablicy
 ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard przy ul. Rynek Sta-

romiejski 5, wykazów:
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 

214/1, położonej w obrębie Grzędzice, przeznaczonej do sprzedaży 
w  drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospoda-
rowania nieruchomości przyległej, nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem działki 214/2, położonej w obrębie Grzędzi-
ce, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla popra-
wienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczo-
nej numerem działki 69/4, położonej w obrębie Żarowo, przeznaczo-
nej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wykazy wywiesza się na okres 21 dni.

Żwirownia ssie wodę 

Spada poziom wody  
w jeziorze Ińsko
Od dłuższego czasu w jeziorze Ińsko można zaobserwować spadek poziomu wody. 
Mieszkańcy zastanawiają się czy to wina pogody, czy funkcjonującej w pobliżu miasta 
żwirowni. 

Spadek poziomu wody w je-
ziorze Ińsko może zaobserwo-
wać każdy turysta, który wybie-
rze się na spacer po plaży. Obec-
nie można przechadzać się brze-
giem jeziora o kilka metrów bli-
żej niż jeszcze rok temu. Miesz-
kańcy zastanawiają się nad przy-
czyną wysychania akwenu. Sta-
wiają na niezbyt śnieżne zimy, 
susze w miesiącach letnich oraz 
zbyt małą ilość deszczu. Są rów-
nież tacy, którzy uważają, że za 
ten stan odpowiada wydobycie 
żwiru w pobliskiej kopalni. 

Jacek Liwak, Burmistrz Ińska, 
mówi, że trudno jest określić po-
wód spadającego poziomu wody 
w jeziorze Ińsko. - Taki stan 
rzeczy bardzo mnie martwi, w 
związku z powyższym wystąpi-
łem do Zachodniopomorskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Szczecinie o pomoc 
w rozwiązaniu problemu- mówi 
Burmistrz. - Wystąpiłem rów-
nież do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej z prośbą o 
ewentualne współfinansowanie 
tego przedsięwzięcia. Całość pi-
lotuje na moją prośbę Pan Jaro-
sław Rzepa, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego. Odpowiedź z Zarządu 
Melioracji wskazuje na przyczy-
ny takie jak: rozkład i wysokość 
opadu atmosferycznego oraz 
parowanie ze zbiorników wod-
nych. Niewykluczoną przyczyną 
jest również działalność ludzka. 
Zarząd Melioracji nie widzi w 
chwili obecnej możliwości pod-
niesienia rzędnych zwierciadła 
wody w jeziorach Ińsko i Wisola 
oraz zapewnienia stałego prze-
pływu w Strudze Ińsko, co de-
terminuje do przeprowadzenia 
dalszych badań i analiz, które 

mają ustalić przyczyny takiego 
stanu rzeczy- mówi Jacek Liwak. 

Michał Kaczmarek z Zachod-
niopomorskiego Zarządu Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych w 
Szczecinie mówi, że poszuki-
wane są rozwiązania tego pro-
blemu. - Sprawie się dokładnie 
przyjrzeliśmy i są dwie możliwe 
opcje, które mogłyby sytuację na 
tym akwenie poprawić. Pierw-
sza z nich to budowa urządzenia 
hydrotechnicznego piętrzące-
go wodę, a druga- uregulowanie 
już istniejących urządzeń hy-
drotechnicznych- mówi Michał 
Kaczmarek. Instytucja nie wska-
zała jednoznacznie, co może być 
przyczyną wysychania jezior w 
okolicach Ińska. Budowa urzą-
dzeń wodnych lub remont już 
istniejących będzie dużym wy-
datkiem dla gminy Ińsko, która 
już teraz boryka się z problema-
mi finansowymi. Pomocą mogą 
być fundusze unijne, ale aby z 
nich skorzystać należy najpierw 
ponieść wydatki z własnej kasy.

Od dawna mówi się nieofi-
cjalnie, że wyrobiska kopalnia-
ne powodują niszczenie środo-

wiska naturalnego, również go-
spodarki wodnej. Szczecińskie 
Kopalnie Surowców Mineral-
nych w Szczecinie, które eks-
ploatują kopalnię żwiru w oko-
licy Ińska informują, że w 2007 
roku opracowano obszerną do-
kumentację hydrogeologiczną, 
precyzyjnie określającą warunki 
wodne w rejonie kopalni. Objęła 
ona monitoring wód podziem-
nych i powierzchniowych. - Wy-
niki przeprowadzonych badań 
wskazują jednoznacznie na brak 
negatywnych oddziaływań ko-
palni na wody podziemne i po-
wierzchniowe w rejonie Ińska, a 
w szczególności wilgotność gle-
by, poziom wody w sąsiednich 
jeziorach oraz wydajność ujęć 
wody na terenie miasta. Doku-
mentacja i wypływające z niej 
wnioski zostały przyjęte bez 
zastrzeżeń przez Wydział Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego. Monitoring poziomu 
oraz jakości wód jest i będzie 
nadal kontynuowany- informu-
je firma prowadząca wyrobisko.

Spadek poziomu wód w jezio-
rach to nie tylko problem Ińska, 
ponieważ dzieje się tak w wie-
lu zbiornikach wodnych w kra-
ju. Z pewnością wpływ na to 
ma zmieniająca się pogoda, ale 
wydobywanie kruszyw z naru-
szeniem naturalnych wód pod-
ziemnych też zapewne ma swoje 
konsekwencje. Istotne jest, aby 
władze gminy i województwa w 
porę podjęły działania napraw-
cze, by jezioro Ińsko zachowało 
obecny walor turystyczny. 

Michał Padiasek

Jezioro Ińsko

Żwirownia Storkowo

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Dolice ogłasza   I  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych  znajdujących się w budynku 

Nr 27A i Nr 27B  w Rzeplinie.
Lokale mieszkalne znajdują się w nowo wybudowanym wieloro-

dzinnym budynku mieszkalnym /cztery kondygnacje/, położonym na 
działce Nr 206/28 o obszarze 0,2857 ha 

w miejscowości Rzeplino, gminie Dolice. Mieszkania wykończone 
- do zasiedlenia.

Dla działki Nr 206/28 prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 
SZ2T/00034355/0.

Wyodrębnione lokale mieszkalne nie posiadają założonych ksiąg 
wieczystych. 

Z lokalami mieszkalnymi związany jest udział w częściach wspólnych 
budynku mieszkalnego Nr 27A i Nr 27B oraz w działce siedliskowej Nr 
206/28 o obszarze 0,2857 ha. 

Do każdego lokalu mieszkalnego przynależy piwnica. 
Nieruchomość zabudowana Nr 206/28 posiada przeznaczenie: zabu-

dowa mieszkaniowa. 
Obciążenia nieruchomości: brak. 
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak. 
Do wylicytowanych kwot zostanie doliczony podatek VAT w wyso-

kości 8%.
KLATKA A
1.  lokal  Nr 27A/5    położony na I piętrze: 1 pokój, kuchnia, łazienka 

z wc, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 46,21 m² z udziałem  
468/10000 części, piwnica Nr 5A o powierzchni 7,91 m² - cena wywo-
ławcza: 114.792,- zł 

2.  lokal  Nr 27A/8    położony na II piętrze: 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka z wc, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 46,03 m² z udzia-
łem  465/10000 części, piwnica Nr 8A o powierzchni 7,81 m² - cena 
wywoławcza: 112.479,- zł

KLATKA B
1.  lokal  Nr 27B/3   położony na parterze: 1 pokój, kuchnia, łazienka 

z wc, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 35,14 m² z udziałem  
390/10000 części, piwnica Nr 3B o powierzchni 10,00 m² - cena wy-
woławcza: 84.528,- zł 

2.  lokal  Nr 27B/6    położony na I piętrze: 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z wc, przedpokój   o łącznej powierzchni użytkowej 35,47 m² z udzia-
łem  381/10000 części,piwnica Nr 6B o powierzchni 8,58 m² - cena wy-
woławcza: 88.112,- zł 

3.  lokal  Nr 27B/9    położony na II piętrze: 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z wc, przedpokój  o łącznej powierzchni użytkowej 35,58 m² z udzia-
łem  358/10000 części, piwnica Nr 9B o powierzchni 5,85 m² - cena 
wywoławcza: 86.943,- zł 

 Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2017 roku /wtorek/ o godzinie 
1000 w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej 
Nr 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
gotówce do dnia 03.01.2017 r. w wysokości 5% ceny wywoławczej  i 
w tym dniu środki pieniężne muszą znajdować się na koncie Gminy 
Dolice. 

Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 
0030 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O. Dolice ul. Wiejska Nr 
3 od poniedziałku do czwartku w godz. 730-1400, w piątek w godz. 800-
1630 lub w kasie Urzędu Gminy Dolice od poniedziałku do piątku 

w godz. 800- 1100

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie za-

warcia umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedli-
wienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator 
odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie pod-
lega zwrotowi. 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Europejski Fun-
dusz Morski i Rybacki”.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 w Stargardzie  informuje:

 Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje Lokalną Stra-
tegię Rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-
backiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
na lata 2014-2020. Obszar działania Stowarzyszenia to 14  gmin 
województwa zachodniopomorskiego, położonych w trzech po-
wiatach - powiat stargardzki: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, 
Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań;  powiat 
pyrzycki: Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Sta-
re Czarnowo.

Jednym z zakresów wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lo-
kalnego w ramach inicjatywy LEADER” jest pomoc przyznawana 
na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 
Wysokość premii na podjęcie działalności gospodarczej na ob-
szarze Stowarzyszenia „WIR” wynosi 50 000 zł. Planujemy ogło-
szenie konkursu w styczniu 2017 r.. 

Podstawowe informacje o tym wsparciu znajdują się w ulotce za-
mieszczonej na stronie www.wir-lgd.org.pl w zakładce – wydawnic-
twa. Ogłoszenie o naborze wniosków, lokalne kryteria wyboru oraz 
wniosek i inne dokumenty zostaną zamieszczone na stronie Stowa-
rzyszenia www.wir-lgd.org.pl w zakładce – konkursy,  podzakładce 
– PROW - ogłoszenie+pliki do pobrania. 

Zamieszkałych na obszarze działania Stowarzyszenia i zainte-
resowanych aplikowaniem o pomoc zapraszamy do kontaktów z 
nami tel. 91 578 43 73, e-mail: wir-lgd@wp.pl.

Kobylanka: sukces uczennicy z ZSP w Reptowie

Klaudia Sałata - „Młody Bohater”
W poniedziałek (5 grudnia) minister Mariusz Błaszczak wręczył medal 13-letniej Klaudii, zamieszkałej w Kobylance, jako uznanie za jej godną 
naśladowania postawę podczas pomocy poszkodowanemu kierowcy.

Klaudia na co dzień miesz-
ka w Kobylance. Obecnie jest 
uczennicą pierwszej klasy Gim-
nazjum w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Reptowie. Z nauką 
radzi sobie bardzo dobrze, choć 
nie należy do „kujonów”. Jest 
osobą sympatyczną i uczynną. 
Wolny czas lubi spędzać aktyw-
nie, spacerując i wyjeżdżając na 
wycieczki z rodzicami. Intere-
suje się sportem, a w szczegól-
ności koszykówką. Gra nawet 
w szkolnej drużynie, z którą 
w 2016 roku Klaudia zajęła IV 
miejsce na jednym z turniejów 
w powiecie. 

Największym konikiem 
Klaudii jest pierwsza pomoc. 
Bakcyla połknęła już w 5 kla-
sie Szkoły Podstawowej cho-

dząc na pokazy udzielania 
pierwszej pomocy organizowa-
ne przez różne służby. W 2016 
roku Klaudia brała udział w X 
Wojewódzkiej Olimpiadzie w 
udzielaniu pierwszej pomocy. 
Tam, reprezentując swoją szko-
łę drużynowo, zajęła III miej-
sce, natomiast indywidualnie II 
miejsce.

Klaudia już dwa razy mogła 
wykorzystać posiadane umie-
jętności ratując ludzkie życie. 
Pierwsza sytuacja miała miej-
sce w szkole, gdzie na boisku 
zasłabł kolega. Klaudia natych-
miast wezwała pomoc. Druga 
sytuacja miała miejsce w lip-
cu 2016 roku, wówczas Klau-
dia udzieliła pomocy mężczyź-
nie, którego samochód wpadł 

w poślizg, dachował i uderzył w 
drzewo.

Podczas rozmowy z Dzien-
nikiem Stargardzkim Klau-
dia opowiadała m.in. o swoich 
ulubionych szkolnych przed-
miotach i zainteresowaniach – 
Moimi ulubionymi przedmio-
tami są w-f i angielski. Poza 
tym interesuję się koszykówką 
i pierwszą pomocą. W wolnym 
czasie lubię grać z przyjaciół-
mi w koszykówkę. Zaintereso-
wanie udzielaniem pierwszej 
pomocy zaczęło się w 5 klasie 
Szkoły Podstawowej. Spodoba-
ła mi się wtedy praca ratowni-
ków, oraz to, kiedy mówili nam, 
że pomoc jest bardzo ważna – 
powiedziała Klaudia.

DM
Od lewej minister Mariusz Błaszczak, 13-letnia Klaudia Sałata, oraz 16-letnia Alicja

Przedszkole Miejskie Nr 6

„Idą święta wigilijny czas...” 
W poniedziałek (5 grudnia) do sali „Promyków” z Przedszkola Miejskiego Nr 6 przy-
szedł Mikołaj, aby wręczyć dzieciom z grupy 0b prezenty. 
Niestety,  nim Mikołaj zdążył to 
uczynić, okazało się, że podstęp-
ny diabełek (mama Sary K. – p. 
Patrycja) zabrał mu wszystkie 
prezenty. Trzeba więc było uczy-
nić wszystko, żeby odnaleźć za-
gubione prezenty. W podróż po-
szukiwania prezentów udał się 
przesympatyczny renifer (mama 
Mateuszka Ch. – p. Izabela) oraz 
urocza gwiazdka (mama Hani R. 
– p. Katarzyna. Za podróżników 
kciuki trzymał skaczący paja-
cyk (mama Leny K. – p. Marta), 
sprytny kotek (mama Oliwiera 
P. – p. Anna) oraz dość mocno 
roztargniony aniołek (mama Ali 
O. – p. Kamila), który niestety 
pomylił święta i chciał koniecz-
nie malować jajka wielkanoc-

ne. Dzieci od razu wyprowadziły 
aniołka z błędu, gdyż nie na ma-
lowane jajka tego dnia czekały, 
ale tylko i wyłącznie na prezenty 
i to pisane przez wielkie „P”.
Skoro wreszcie pojawiły się pre-
zenty musiała również pojawić 
się choinka (mama Patryka Cz. 
– p. Katarzyna), gdyż żadne pre-
zenty nie mogłyby istnieć bez tej 
wytwornej damy -  i oczywiście 
samego szanownego  Świętego 
Mikołaja. Musimy przyznać, że 
Święty Mikołaj (tata Kuby M. – 
p. Marcin) zaskoczył dzieci nie-
samowicie, gdyż oprócz worka 
nosił ze sobą miecz Star Words, 
którym potrafił naprawdę  pre-
cyzyjnie władać – wręcz po ry-
cersku i mistrzowsku zarazem. 

Czas przygody nieustannie od-
mierzał zegar (mama Ali G. – p. 
Elżbieta), a heppy endem (szczę-
śliwym końcem) najmocniej na 
świecie cieszył się jeden z pre-
zentów (mama Natalii – p. Mo-
nika). Radość na buziach „Pro-
myczków”, że prezenty zostały 
odzyskane, a diabeł przegonio-
ny mikołajowym mieczem - była 
wielka. A  potem Mikołaj odsłu-
chał chóralnie zaśpiewanej pio-
senki „..otwieram drzwi to je-
steś Ty, czekałem tyle dni... MÓJ 
KOCHANY MIKOŁAJU CAŁY 
ROK CZEKAŁEM!!!”
Ogromne podziękowania dla ro-
dziców – aktorów składa wycho-
wawczyni. 

red
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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

Z narodzeniem Jezu-
sa Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki 
Jego, Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali 
razem, znalazła się brze-
mienną za sprawą Du-
cha Świętego. Mąż Jej, 
Józef, który był człowie-
kiem sprawiedliwym i 
nie chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał 
oddalić Ją potajemnie. 
Gdy powziął tę myśl, oto 
anioł Pański ukazał mu 

się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świę-
tego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, które-
mu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego 
grzechów . A stało się to wszystko, aby się wypełniło sło-
wo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica po-
cznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, 
to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczy-
nił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę 
do siebie. (Mt 1,18-24)
Jak to było faktycznie z narodzeniem Jezusa? To wyda-
rzenie owiane jest tajemniczością. Ewangelista Mateusz 
ujawnia nam informacje, które rozjaśniają nasze wyobra-
żenie o tym wydarzeniu. Nie będę się skupiał na konkret-
nych elementach tej historii. Chciałbym abyśmy przyj-
rzeli się uważnie postawie świętego Józefa. Jest on patro-
nem wszystkich mężczyzn i każdy z nas ma się co od nie-
go uczyć. Dlaczego akurat jemu się przydarzyła taka sytu-
acja? Jednym z dogmatów naszej wiary jest wiara iż Jezus 

Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym czło-
wiekiem. Prawdziwym Bogiem, ponieważ jak podaje nam 
ewangelista Mateusz, Maryja stała się brzemienną za spra-
wą Ducha Świętego. Prawdziwym człowiekiem, ponieważ 
Syn Boży przyszedł na świat przez zrodzenie z niewiasty, 
z Maryi. W Bożym planie zbawienia, o czym dowiaduje-
my się ze Starego Testamentu, Syn Boży będzie pochodził 
z rodu Dawida. Nie bez znaczenia ma fakt, że kiedy anioł 
ukazał się Józefowi we śnie, zwraca się do niego słowami: 
Józefie, synu Dawida. W tym zwrocie każdy chrześcijanin 
ma dostrzec wypełnienie się obietnicy Boga co do pocho-
dzenia Mesjasza. Józef był człowiekiem sprawiedliwym. 
Sprawiedliwość Józefa polegała na stałym rozważaniu sło-
wa Bożego i życiu nim na co dzień. Tenże Józef miał dwie 
opcje: albo publicznie oskarży Maryję o zdradę lub też od-
dali ją potajemnie. Józef tak bardzo kocha Maryję, że nie 
myślał o sobie, ale o Niej. Nie chciał aby została skrzyw-
dzona, ukamienowana. Ja, jako współczesny Józef, jak re-
aguję gdy w moim życiu pojawiają się sytuacje podbram-
kowe, trudne, wręcz tak skomplikowane, że wydaje mi się 
iż nie ma z nich wyjścia? Czy wtedy myślę tylko o sobie 
i aby mi było dobrze i na rękę? Czy może jak Józef po-
trafię wyjść ponad siebie i dostrzec drugiego człowieka? 
Czy potrafię szukać dobra drugiego, nie swojego? Czy jest 
we mnie chęć walki aby moim bliskim żyło się lepiej? Jó-
zef we śnie otrzymuje konkretne zadanie: nadasz mu imię. 
Nadaje imienia jest czymś więcej niż tylko, że dziecko bę-
dzie miało coś przed nazwiskiem. Nadać imię to dać ko-
muś tożsamość. Wielokrotnie w Starym Testamencie, kie-
dy ludzie otrzymywali imię, wiązało się to z konkretną mi-
sją do wypełnienia. Nadać imię to znaczy wytyczyć komuś 
cel jego życia. Nadać imię to znaczy nadać mu kierunek. 
Swojemu dziecku powinieneś nadawać imię każdego dnia. 
Imię Jezusa- Emmanuel- Bóg z nami. Jezus całym swoim 
ziemskim życiem realizował to imię. Jak swoje imię reali-
zujemy my sami? Jak buduję swoją tożsamość i tożsamość 
moich bliskich, szczególnie dzieci? Anioł przyszedł do Jó-
zefa we śnie. Wielu z nas pewno by odpowiedziało: to tyl-
ko sen. Może i Józef miał takie myśli, a nawet obrócił się z 
boku na bok i poszedł spać dalej. Po śnie jednak Józef był 
wierny słowom anioła i wierny Maryi. Józefowe „tak” jest 
wypełnieniem Bożej obietnicy o pochodzeniu Syna Boże-
go. Józef z odpowiedzialnością podejmuje się Bożej mi-
sji. Z czym? Z odpowiedzialnością. Jakże dziś przerażające 
jest jak wielu mężczyzn jest nieodpowiedzialnych. Męż-
czyzna jest głową rodziny, a ilu jest tych, co nie mają tej 
głowy, jak to mówimy, na karku. Luzackie podejście do ży-
cia, bez jasno wytyczonych celów. Brak odpowiedzialno-
ści. Zaczynając od brawurowej jazdy samochodem z ro-
dziną w środku, do konkretów z dnia codziennego: braku 
zaangażowania w to co się dzieje w domu, nie poświęca-
nie czasu dzieciom. Józef pozwala Bogu by powywracał 
jego życie do góry nogami. Czy i my Bogu na to pozwoli-
my? Czy pozwolisz Bogu, aby poprzewracał w twoim ży-
ciu? Czy ufasz Mu na tyle? Józef zaufał i dzięki temu wy-
darzeniu będzie na zawsze zapamiętany w świecie. A czy 
Ty dasz się Bogu poprowadzić? 

Ks. Krystian Dylewski 
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Zaczyna się od innowacji...
Wspomaganie inwestycji skutkujących innowacyjnością   gospodarki w tym działań badawczo -rozwojowych (B+R)   to jeden z priory-
tetów  programów realizowanych z udziałem Funduszy Europejskich.  W tekście między innymi o tym z jakich programów  i na jakie 
szczegółowe cele  mogą  przedsiębiorcy uzyskać unijne wsparcie. 

Innowacje to określenie, które 
swoją wyraźną obecność w języ-
ku ekonomii i gospodarki zazna-
czyło dopiero w  XX wieku.  Ale 
w istocie mówi ono o rzeczywi-
stości dobrze znanej ludzkości już 
od początków istnienia wszelkich 
wynalazków znajdujących szersze 
zastosowanie w praktyce.

 Na innowacjach opiera się bo-
wiem każdy rozwój technologicz-
ny i gospodarczy. W czasach po-
tężnej konkurencji na rynku pro-
dukcji i usług trudno sobie wy-
obrazić trwałe funkcjonowanie 
firm bez wprowadzania innowa-
cyjnych rozwiązań. Te zaś są efek-
tem nakładów także na badania i 
rozwój (B+R). Dlatego Fundusze 
Europejskie  wspomagające roz-
wój gospodarczy w głównej czę-
ści koncentrują się na dofinanso-
waniu rozwiązań wprowadzają-
cych nowe technologie zarówno 
na etapie badawczym jak i wdro-
żeniowym i produkcyjnym. Nie-
stety w Polsce przedsiębiorstwa 
rzadko prowadzą prace B+R i dla-
tego wydatki polskich przedsię-
biorstw na B+R są nadal niskie. 
Zgodnie z Innovation Union Sco-
reboard 1) stanowią one zaledwie 
25% średniej dla UE. Dla porów-
nania w Danii poziom ten wynosi 
150%, w Szwecji - 176%, a w bliż-
szych Polsce Czechach - 77%. O 
tym, że przedsiębiorcom opłaca 
się inwestować w badania i rozwój 
świadczy fakt, że udział przycho-
dów generowanych na wynikach 

B+R w przychodach całkowitych 
jest coraz większy. Nawet przy ni-
skich wydatkach polskich przedsię-
biorstw na B+R w 2014 roku wy-
niósł on średnio 16,62% i wzrósł 
od 2008 r. aż o niemal 7 procent- 
twierdzi M. Pawlęga ekspert zaj-
mujący się Funduszami Europej-
skim .

To Fundusze Europejskie od-
powiadają za te wzrosty

I to właśnie głównie Fundusze 
Europejskie odpowiadają za te 
wzrosty zmieniające i unowocze-
śniające  gospodarkę. Korzystanie 
zaś z najlepszych innowacyjnych 
rozwiązań pozwala oferować na  
wymagającym rynku konkuren-
cyjne produkty i usługi. Jeśli masz 
pomysł i chcesz rozwinąć swo-

ją firmę w tym kierunku, możesz 
skorzystać z szerokich możliwości 
dofinansowania. - Fundusze Eu-
ropejskie mogą być przeznaczone 
na rozwój przedsiębiorstwa, pro-
jekty badawcze firm, współpra-
cę z jednostkami naukowymi czy 
wdrażanie innowacyjnych roz-
wiązań.

Zaczęło się już wiele lat  
temu…  

W poprzednich latach wspoma-
ganie innowacyjności także sta-
nowiło jeden z priorytetów pro-
gramów z zaangażowaniem Fun-
duszy Europejskich.  Szeroka była 
też rozpiętość branżowa dofinaso-
wanych wniosków. Wśród  tych 
którzy skorzystali wówczas z do-
finasowań była  szczecińska firma 

Unikat, która otrzymała dofinaso-
wanie na wdrożenie innowacyj-
nych technologii przygotowania 
produkcji bielizny.  

W aktualnej perspektywie fi-
nansowej  zmodyfikowano nieco 
priorytety koncentrując wsparcie 
na wybranych obszarach gospo-
darki. W przypadku wojewódz-
twa zachodniopomorskiego ozna-
cza to, że o dofinansowanie w wie-
lu programach   mogą się ubiegać 
tylko projekty z branż wymienio-
nych w  dokumencie  „Wykaz in-
teligentnych specjalizacji Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go”

Spróbuj i Ty
Zgodnie ze szczegółowymi za-

łożeniami Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego  Województwa 
Zachodniopomorskiego  2014-
20202) wsparcie poprzez Fundu-
sze Europejskie innowacyjno-
ści odbywa się zarówno w wyni-
ku dofinansowywania całego pro-
cesu powstawania innowacji, od 
pomysłu poprzez przygotowania 
do wdrożenia, (1.1). Także wspo-
magany jest rozwój własnej dzia-
łalności badawczo-rozwojowej i 
współpraca z ośrodkami badaw-
czymi i uczelniami (1.2). Wspie-
rane jest również wdrażanie wy-
ników prac B+R czyli rynkowe 
zastosowanie przez MŚP wyni-
ków projektów badawczo-rozwo-
jowych. (1.4). Szczególny rodzaj 
wsparcia budowy konkurencyj-
ności i innowacyjności sektora 
MŚP przewidziano go w ramach 
działania 1.9 polegające głównie 
na udzielaniu pożyczek inwesty-
cyjnych na korzystnych rynkowo 
warunkach . W końcu działanie 
1.5 umożliwia uzyskanie wspar-
cia dla inwestycji  prowadzących 
do zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstwa ale tylko w bran-
żach wymienionych w dokumen-
cie „Wykaz inteligentnych specja-
lizacji Województwa Zachodnio-
pomorskiego” Na to działanie w 
latach 2014-20 przeznaczono w 
RPO WZ aż 42 100 000 euro.3)   

W roku 2017 przewidziano 
konkursy na wymienione działa-
nia- szczegółowy harmonogram 
przedstawimy w ostatnim 12 od-
cinku naszego cyklu. Warto także 
wspomnieć o możliwościach wy-
nikających z 1.17 czyli wzmocnie-
nia procesu wsparcia firm w po-
czątkowej fazie rozwoju szczegól-
nie w zakresie doradztwa innowa-
cyjnego. W działaniu tym reali-
zuje się także wsparcie kapitało-
we firm w początkowej fazie roz-
woju, w szczególności powstałych 

Inteligentne specjalizacje 
Województwa Zachodniopomorskiego

Produkty oparte na
technologiach

informacyjnych

Wielkogabarytowe
konstrukcje 

wodne i lądowe

Zaawansowane
wyroby metalowe

Produkty 
drzewnomeblarskie

Opakowania
przyjazne

środowisku

Produkty inżynierii
chemicznej 

i materiałowej

Nowoczesne
przetwórstwo 

rolnospożywcze

Multimodalny
transport i logistyka

Wykres 1. Potencjał innowacyjny krajów Unii Europejskiej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Innovation Union Scoreboard 2015.
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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

w oparciu o wdrożenie wyników 
B+R.4) 

Działanie 1.1 w praktyce
Przedsiębiorstwo Hydrobud 

Adam Dzik z siedzibą w Ustroniu 
Morskim założone zostało w 2002 
roku, a wzrastało w oparciu o na-
bytą pozostałość majątku produk-
cyjnego, upadłego po transforma-
cji wielkiego kombinatu budow-
lanego rodem jeszcze z czasów 
PRL. Konsekwentne postępowa-
nie nowego właściciela sprawi-
ło,  że w ciągu zaledwie kilku lat 
w istocie wskrzeszono ruiny two-
rząc nowoczesny zakład produk-
cyjny, a w konsekwencji uratowa-
no także dziesiątki miejsc pracy. 
Firma, realizując plany rozwojo-
we zamierza również skorzystać 
z Funduszy Europejskich. Złożo-
ny przez Hydrobud wniosek pt. 
Badanie nad technologią opraco-
wania innowacyjnej mieszanki do 
produkcji wyrobów betonowych 
przy udziale kruszyw recyklingo-
wych uzyskał w ostatnim okresie 
dofinasowanie w konkursie rozpi-
sanym w ramach  1.1. To bardzo 
dla nas ważne- mówi Adam Dzik 
właściciel firmy- nowa technolo-
gia nad, którą pracujemy nie tyl-
ko poprawi efektywność ale także 
będzie korzystna dla środowiska. 
Warto dodać, że dofinansowa-
ny projekt będzie realizowany we 
współpracy z Politechniką Kosza-
lińską.

Działanie  1.5  - jeszcze trwa 
nabór

Na wsparcie, w tym działa-
niu, mogą liczyć projekty, które 
przyczyniają się do zwiększenia 
zastosowania innowacji w sek-
torze MŚP i wzmacniają inte-
ligentne specjalizacje Pomorza 
Zachodniego. Szczegóły zawiera 
regulamin, dostępny na stronie 
www.rpo.wzp.pl. Beneficjentami 
są tu przedsiębiorstwa z sektora 
MŚP, a do dofinasowania moż-
na zgłaszać inwestycje w grun-
ty, budynki, budowle, nowocze-
sne maszyny i  urządzenia, linie 
produkcyjne, wartości niema-
terialne i prawne, czy wdraża-
nie nowych rozwiązań technolo-
gicznych, których rezultatem jest 
wykreowanie nowego lub zasad-
niczo ulepszonego produktu czy 
usługi. Kwota przeznaczona w 
aktualnie trwającym konkursie 
to 52 640 000,00 zł. Nabór trwa 
od 01.12.2016 do 31.01.2017.  To 
konkurs, który  cieszy się dużym 
zainteresowaniem przedsiębior-
ców. Umożliwia on realizację in-
westycji na dużą  skalę. Wszyst-
ko dzięki  relatywnie wysokim 

dofinansowaniom łaczonym za-
równo z własnych środkami 
wnioskodawcyu a także z ewen-
tualnym   kredytem bankowym. 
Takie poważne inwestycje powo-
dują często zasadnicza zmianę 
na lepsze pozycji rynkowej firmy    

 Jereme 2 - wielkie pieniądze 
dla małego biznesu

Pod koniec listopada Zarząd 
Województwa Zachodniopomor-
skiego podpisał umowę z  tzw. 
Menadżerem Funduszu Fundu-
szy Jereme 2. Menadżerem tym 
w naszym województwie został 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
i będzie on zarządzał kwotą po-
nad 400 mln złotych przeznaczo-
ną w ogromnej części na pożycz-
ki dla MŚP.  To kolejna możli-
wość  otrzymania pomocy w  re-
alizacji działań inwestycyjnych 
o charakterze innowacyjnym. W 
założeniach Jereme 2 przewidu-
je się udzielenie takiego wspar-
cia dla ponad 2100 zachodniopo-
morskich firm. Tryb wnioskowa-
nia o pożyczki zostanie podany 
do wiadomości po wyborze przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
pośredników finansowych czy-
li konkretne banki i fundusze po-
życzkowe, w których będzie moż-
na ubiegać się o pożyczki ze środ-
ków Jereme 2. Pośrednicy zostaną 
wybrani w drodze postępowania 
przetargowego na początku przy-
szłego roku. Zarówno BGK jak i 
pośrednicy będą prowadzić  kam-
panię informacyjną dlatego zain-
teresowani powinni śledzić strony 
BGK - adres na końcu tekstu.

Projekty już w realizacji- także 
w Stargardzie i Gryfinie

Zarząd Województwa Zachod-
niopomorskiego zatwierdził już  
listy ocenionych projektów w 
poprzedniej edycji 1.5  i przy-
znał dofinansowanie 23 projek-
tom na łączną kwotę dofinanso-
wania Regionalnego w wysoko-
ści 57378253,77 zł. Wśród pro-
jektów które otrzymały dofinan-
sowanie warto tu wymienić dwa 
: Projekt spółki Hydroline Po-
land ze Stargardu na wdrożenie 
innowacyjnej technologii pro-
dukcji udoskonalonych siłowni-
ków hydraulicznych (dofinaso-
wanie prawie 1,7 mln). Drugi to 
projekt, który będzie realizowa-
ny terenie Parku Regionalnego 
w Gryfinie i polegający na utwo-
rzeniu zakładu produkcji urzą-
dzeń do montażu powierzchnio-
wego podzespołów elektronicz-
nych SMD. Kwota dofinansowa-
nia prawie 2 mln zł.  

Programy krajowe
Oprócz środków na innowacje i 

B+R oferowanych województwie  
w ramach RPO WZ  można otrzy-
mać także takie wsparcie na po-
ziomie krajowym. Oto konkursy 
ogłoszone  przez krajowych ope-
ratorów Funduszy Europejskich:

- Narodowe Centrum Badan i 
Rozwoju aktualnie prowadzi na-
bór do trzech konkursów  na do-
finansowanie projektów o cha-
rakterze wdrożeń eksperymen-
talnych przeznaczonych głów-
nie dla dużych firm bądź konsor-

cjów . Ale jeszcze do 30 grudnia 
trwa także nabór, w którym be-
neficjentem są wyłącznie przed-
siębiorstwa z sektora MSP.  Cho-
dzi o konkurs na dofinansowa-
nie projektów w ramach działania 
1.1  „Badania przemysłowe i pra-
ce rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa”,  program Inte-
ligentny Rozwój (POIR)   

Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości ogłosiła konkurs na 
dofinansowanie projektów reali-
zowanych przez MŚP ( działania 
2.3- program Inteligentny Rozwój 
POIR) dotyczących zakupu usługi  
wspierającej wdrożenie innowacji 
w przedsiębiorstwie wnioskodaw-
cy. Dofinansowanie przeznaczone 
jest na zakup usługi polegającej na 
opracowaniu nowego lub znaczą-
co ulepszonego wyrobu, usługi, 
technologii produkcji lub nowe-
go projektu wzorniczego.  Usługa 
musi być świadczona przez akre-
dytowane instytucje otoczenia biz-
nesu. Nabór trwa do 30.01.2017.

Kolejny konkurs PARP daje 
możliwość utrzymania wsparcia 
na:  uzyskanie bądź realizację pra-
wa ochrony własności przemy-
słowej (patenty, prawa ochronne-
go na wzór użytkowy, prawa z re-
jestracji wzoru przemysłowego) 
wzoru przemysłowego. Nabór do 
20 12. 2016 Wnioski na stronie 
PARP. Nabór będzie powtórzony 
w kolejnym roku.

Szczegółowe informacje na 
temat  naborów  krajowych na 
www.poir.gov.pl natomiast na 
temat RPO WZ na stronie www.
rpo.wzp.pl

Dane adresowe
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

www.rpo.wzp.pl

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
Wydział Wdrażania Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
ul. Ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa 

sekretariat@ncbr.gov.pl
www ncbr.gov.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego 
w Szczecinie

tel. 91 434-47-11
szczecin@bgk.com.pl

www.bgk.com.pl
1)  Innovation Union Scoreboard Euro-

pejska Tabela Innowacyjności, 
2) Szczegółowy opis osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020

3) Tamże
4) Tamże

Firma Hydroline ze Stargardu otrzymała dofinansowanie w ramach 1.5 na wprowadzenie innowacyjnej technologii
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu 

i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone 
są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. nr 114, poz. 761) Wójt Radowa Małego ogłasza 
przetarg na sprzedaż 3 samochodów wg. poniższego wykazu:.

I. Pojazd nr 1.
1. Marka/typ/model: Autobus Autosan H9-21
2. Nr rejestracyjny: ZLO 16087 
3. Rok produkcji – 1994 
4. Przebieg 586.445 km 
5. Kolor biało-niebieski
6. Rodzaj paliwa – olej napędowy 
7. Liczba miejsc – 52/52
8. Cena wywoławcza 3.200,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście złotych)
9. Wadium 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych) 
II. Pojazd nr 2.
1. Marka/typ/model: FSC Starachowice Star 244L (samochód specjalny pożarniczy)
2. Nr rejestracyjny: SZA 343R
3. Rok produkcji – 1988 
4. Przebieg 23.730 km 
5. Kolor czerwony
6. Rodzaj paliwa – olej napędowy 
7. Liczba miejsc – 6/6
8. Cena wywoławcza 5.500,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych)
9. Wadium 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt  złotych) 
III. Pojazd nr 3.
1. Marka/typ/model: FSC Starachowice Star 244L (samochód specjalny pożarniczy)
2. Nr rejestracyjny: ZLO A917
3. Rok produkcji – 1978
4. Przebieg 26.869 km
5. Kolor czerwony
6. Rodzaj paliwa – olej napędowy 
7. Liczba miejsc – 6/6
8. Cena wywoławcza 4.500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
9. Wadium 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt  złotych) 
IV. Dodatkowe informacje 
1. Pojazdy można oglądać do dnia 04.01.2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu tele-

fonicznym dnia i godziny. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 91 39 722 22 w 
godzinach 7.30 – 15.00. 

2. Wadium należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w polskich złotych przelewem 
w terminie do dnia 04.01.2017 r. do godz. 10.00 przelewem na konto nr 22 9375 1038 2600 
2639 2000 0030. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały 
odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub od-
rzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy.
V. Przygotowanie oferty
1. Ofertę można składać na każdy samochód osobno podając numer z niniejszego ogło-

szenia.
2. Oferta pisemna powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę 

oferenta, oferowaną cenę z warunkami jej zapłaty, oświadczenie oferenta o zapoznaniu się 
ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające 
z rezygnacji z oględzin.(Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, do 
pobrania na str. internetowej www.bip.radowomale.pl).

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa/ adres Oferenta 
Gmina Radowo Małe, 72-314 Radowo Małe 21
„OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU”
4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Radowie Małym w terminie 

do dnia 04.01.2017 roku, do godz. 10:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radowie Małym w 

dniu 04.01.2017 roku o godz. 10:15.
6. Oferenci związani są złożoną ofertą przez okres 14 dni, licząc od terminu wyzna-

czonego na składanie ofert. 
7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez 

prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
8. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę 

ceny nabycia.
VI. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez ofe-

renta, który nie wniósł wadium.
2. Nie zawiera poprawnych danych, dokumentów, bądź są one niekompletne lub budzą 

inne wątpliwości.
3. Organizator przetargu powiadomi oferenta niezwłocznie o odrzuceniu oferty.

Wójt Gminy Wiesław Lorent
Radowo Małe, dnia 15.12.2016 r.

o g ł o s z e n i e
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OGŁOSZENIE O II PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU AUTOSAN H9-21

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowa-
nia składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który 
wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. nr 
114, poz. 761) Wójt Radowa Małego ogłasza przetarg na 
sprzedaż samochodu.

I. Dane pojazdu
1. Marka: AUTOSAN Sanok
2. Rok produkcji – 1995
3. Przebieg 463.540 km
4. Rodzaj paliwa – olej napędowy
5. Liczba miejsc – 52 (39/1/12)
6. Pojemność skokowa silnika – 6.540 cm/sz.
7. Nr nadwozia – SUAAW3AAPSS020118
8. Nr rejestracyjny – SCG 6171
9. Cena wywoławcza 3.250,00 zł brutto (słownie: trzy 

tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych)
10. Wadium 325,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzie-

ścia pięć złotych)
II. Dodatkowe informacje 
1. Pojazd można oglądać do dnia 04.01.2017 r. po wcze-

śniejszym uzgodnieniu telefonicznym dnia i godziny. Do-
datkowe informacje pod numerem telefonu 91 39 722 22 
w godzinach 7.30 – 15.00. 

2. Wadium należy wpłacać wyłącznie w formie pie-
niężnej w polskich złotych przelewem w terminie do dnia 
04.01.2017 r. do godz. 10.00 przelewem na konto nr 77 
9375 1038 2600 2639 2000 0010. Kserokopię pokwitowania 
wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie 
zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w ter-
minie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub 
odrzucenia oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone 
na poczet ceny.

5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy ofe-
rent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

III. Przygotowanie oferty 
1. Oferta pisemna powinna zawierać: imię, nazwisko i 

adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, oferowaną cenę z 
warunkami jej zapłaty, oświadczenie oferenta o zapoznaniu 
się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpo-
wiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin. 
(Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, 
do pobrania na str. internetowej www.bip.radowomale.pl).

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczy-
stym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: 
Nazwa/ adres Oferenta 
Gmina Radowo Małe, 72-314 Radowo Małe 21
„OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU AUTOSAN H9-

21”
3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Radowie Małym  w terminie do dnia 04.01.2017 roku, 
do godz. 10:00. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w Radowie Małym w dniu 04.01.2017 roku o godz. 
10:15. 

5. Oferenci związani są złożoną ofertą przez okres 14 
dni, licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w 
terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie 
dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

7. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocz-
nie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

IV. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w nie-

właściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł 
wadium,

2. Nie zawiera poprawnych danych, dokumentów, bądź 
są one niekompletne lub budzą inne wątpliwości.

3. Organizator przetargu powiadomi oferenta niezwłocz-
nie o odrzuceniu oferty.

Wójt Gminy Wiesław Lorent
Radowo Małe, dnia 15.12.2016 r.

o g ł o s z e n i e
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Najserdeczniejsze życzenia
Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 

opromienionych ciepłem rodzinnej atmosfery, miłości, świąt dających radość i odpoczynek, 
jak również Szczęśliwego Nowego Roku 2017 obfitującego w bardzo dobre zdrowie, szczęście, 

wszelkiej pomyślności, siły, wytrwałości i sukcesu w dalszej owocnej pracy zawodowej, 
a także życzliwości i szacunku od najbliższych, przyjaciół, znajomych oraz ludzi i pacjentów. 

Ordynatorowi Oddziału V Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowo, 
doktorowi Dariuszowi Kozerawskiemu, a także asystentom 

doktorowi Dariuszowi Roszkowskiemu i doktorowi Tomaszowi Popławskiemu
Życzy wdzięczna pacjentka
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Zwycięskie biało-bordowe

Sobota z siatkówką
Podopieczne Aleksandra Króla ze Spójni Stargard wygrały w miniony weekend na wy-
jeździe z Murowaną Goślina, 3:2 i odniosły 5 triumf w debiutanckim sezonie na szczeblu 
II ligi. Już w sobotę rozegrają jednak kolejne spotkanie. W świątecznej oprawie zmierzą 
się na parkiecie hali OSiR z Energetykiem Poznań.

W miniony weekend star-
gardzkim siatkarkom przyszło się 
mierzyć z reprezentantem Wiel-
kopolski, Murowaną Goślina. Ry-
wal to przedostatnia drużyna ta-
beli ligowej, ale sprawiał kłopo-
ty niejednej drużynie. Nie inaczej 
było w sobotę w Goślinie. Fawo-
ryzowane stargardzianki z trudem 
budowały przewagę w pierwszych 
setach pojedynku. Pierwszą partię 
wygrały na przewagi, a w drugiej 
dały ugrać gospodyniom 20 punk-
tów. Nie poszły jednak za ciosem i 
odpuściły rywalkom. W efekcie po 
kilkudziesięciu minutach na tabli-
cy wyników widniał wynik 2:2. O 
wszystkim decydował zatem tie-
-break rozgrywany do 15 punk-
tów. W nim także nie brakowa-
ło zwrotów akcji, ale ostatecznie 
biało-bordowe mogły unieść ręce 
w geście triumfu. Wygrały 15:13, 
a cały mecz, 3:2. Tym razem nie 
sprawdziło się stare, siatkarskie 
powiedzenie - kto nie wygrywa 

meczu 3:0, ten przegrywa 3:2. – 
Każde zwycięstwo, zwłaszcza te na 
obcym terenie cieszy – mówi tre-
ner Aleksander Król.

Już w najbliższą sobotę Spój-
nia zagra kolejny mecz o punk-
ty. Przed własną publicznością 
podejmie Energetyka Poznań, z 
którym w I rundzie przegrały 2:3 
mimo prowadzenia 2:0. Mecz roz-

pocznie się o godz. 18:00 w hali 
OSiR przy ul. I Brygady. Jednak 
już od godz. 10:00 rozpocznie się 
mikołajkowy dzień siatkówki. Na 
początek rozegrany zostanie mecz 
Zachodniopomorskiej Ligi Kade-
tek, a następnie odbędzie się tur-
niej mini piłki siatkowej młodych 
adeptów tej dyscypliny. 

M.B.

Wyniki 9. kolejki:
Murowana Goślina - Spójnia Stargard

 2:3 
(24:26, 20:25, 25:16, 25:16, 13:15),

UŻKPS Kościan - Culmen Chełmno 3:0,
Energetyk Poznań - Alexas Turek 3:1,
KS Poznań - SMS Police 1:3.

Tabela 1 grupy II ligi:
1.   UŻKPS Kościan   9  22  23-8  
2.   SMS Police   9  20  22-12 
3.   Energetyk Poznań  9  19  22-12 
4.   SKF KS Poznań   9  13  17-18  
5.   Spójnia Stargard   9  13  19-19 
6.   Alexas Turek   9  10  16-21  
7.   KS Murowana Goślina  9  6  12-23  
8.   Culmen Chełmno  9  5  6-24

Fighterzy walczyli w niemieckim Trittau

Karol założył pas WKN
Czwórka reprezentantów Fight Academy Stargard wzięła udział w zawodowej gali „Z`ite Fight Night” w niemieckim Trittau. Karol Miąsko sięgnął 
po pas mistrza federacji WKN. Swoją debiutancką walkę wygrał Andrzej Smolira, natomiast do pozostałych werdyktów można mieć spore pretensje.

Trener Fight Academy Star-
gard, Marek Medyński wybrał 
się do Trittau z czwórką pod-
opiecznych – Mateuszem Sob-
czakiem, Andrzejem Smoli-
rą, Karolem Miąsko i Zuzanną 
Łaptutą. Każdy z nich był świet-
nie przygotowany do walki. Ce-
lem było zwycięstwo.

Jako pierwszy do ringu wszedł 
Sobczak. Popularny „Komar” 
szybko musiał jednak go opu-
ścić. Już po 20 sekundach wal-
ki zderzył się głową z przeciwni-
kiem z Niemiec i nie mógł kon-
tynuować pojedynku. – Lekarz 
zawodów został zmuszony pod-
dać naszego zawodnika, choć w 
takich przypadkach powinien 
zapaść werdykt nierozstrzyga-
jący. Tak się niestety, nie stało – 
mówi trener Medyński.  Za nie-
sprawiedliwą porażkę kolegi ze-
mścił się kilkanaście minut póź-
niej Andrzej Smolira. Swojego 
przeciwnika znokautował już 
w I rundzie. Zadał wiele bardzo 
mocnych kopnięć, czym znie-
chęcił konkurenta. Następną re-
prezentantką stargardzkiego Fi-
ght Academy była brązowa me-
dalistka mistrzostw świata, Zu-
zanna Łaptuta. – Ze swojej ry-

walki zrobiła worek treningowy. 
Stosowała wiele, różnych tech-
nik, w pełni kontrolowała wal-
kę, a jednak nie wygrała – do-
daje szkoleniowiec. Sędziowie 
orzekli remis. W sportach wal-
ki zbyt często ściany pomagają 
gospodarzom. W ostatnim blo-
ku walk o najwyższym poziomie 
sportowym, wystąpił 20-letni 
Karol Miąsko. Stanął naprze-
ciw wyższemu od siebie o kil-
ka centymetrów, cięższego o 6 
kg i bardziej doświadczonemu 
zawodnikowi z Niemiec. Staw-
ką pojedynku był pas WKN 
(World KickBoxing Network). 
– Od początku był to niezwykle 
widowiskowy pojedynek, w któ-
rym obaj zawodnicy dali z sie-
bie wszystko – kontynuuje nasz 
rozmówca. Karol miał jednak 
przewagę przez większą część 
walki i odniósł zasłużone zwy-
cięstwo. W nagrodę wspólnie z 
trenerami i najwierniejszymi ki-
bicami, którzy przeżywali wal-
kę niemiłosiernie, wzniósł pas 
mistrzowski w górę. Wszystkie 
wymienione walki odbywały się 
w formule K-1.   

M.B.  
 Karol Miąsko wraz z trenerem Markiem Medyńskim
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Popłyną dla „Kajtka”
17 grudnia na stargardzkim basenie OSiR odbędzie się I edycja pływackiego Memoria-
łu Władysława Wojtakajtisa. W ten sposób zostanie uczczona pamięć zmarłego w tym 
roku jedynego, stargardzkiego olimpijczyka – członka reprezentacji Polski na igrzyska 
w Meksyku i Monachium.

Władysław Wojtakajtis był 
przykładem wybitnego sportow-
ca, który na wielkie sukcesy za-
pracował ciężką pracą. Jej naj-
większymi owocami były starty 

na dwóch z rzędu Olimpiadach, w 
Meksyku (1968 rok) i Monachium 
(1972 rok). Po zakończeniu karie-
ry sportowej pracował z młodzie-
żą, doprowadzając do sukcesów 
całe pokolenia stargardzkich pły-
waków. W 2014 roku został uzna-
ny „Zasłużonym dla Miasta Star-
gard”. Był niedoścignionym wzo-
rem do naśladowania. Zmarł 2 
marca tego roku, jednak pamięć o 
nim nigdy nie zaginie.

Już w najbliższą sobotę na pły-
walni OSiR-u odbędzie się pierw-
sza edycja Memoriału Władysła-
wa Wojtakajtisa. Od godz. 18:15 
o symboliczne medale będą ry-
walizowali stargardzcy master-

si. Organizatorem imprezy jest 
Stargardzki Klub Olimpijczyka, a 
współorganizatorami Urząd Mia-
sta Stargard, stargardzki OSiR 
oraz Zachodniopomorski Rada 
Olimpijska. Odbędą się wyścigi w 
różnych kategoriach wiekowych 
na dystansach 50, 100 metrów w 
stylach dowolnym, grzbietowym, 
klasycznym i motylkowym. Dy-
stansem memoriałowym będzie 
wyścig na 400 m kraulem, na któ-
rym popularny Kajtek odnosił 
największe sukcesy. Natomiast na 
zakończenie odbędzie się widowi-
skowa sztafeta Mix na 1500 m st. 
dowolnym.

M.B.

Bowling

Sezon na półmetku
Stargardzka Bowlingowa Liga Czwórek znalazła się na półmetku rozgrywek. W Krę-
gielni Rondo rozegrano 11. kolejek w I i II lidze. Na prowadzeniu utrzymują się zespoły 
Kręgielni i Monolitu.

W poniedziałek i wtorek od-
było się 12 spotkań rozgrywek 
Stargardzkiej Bowlingowej Ligi 
Czwórek. Były to mecze zamy-
kające pierwszą rundę sezonu, a 
jednocześnie ostatnie przed bli-
sko miesięczną przerwą. Na tory 
Kręgielni Rondo gracze powrócą 
dopiero 9 stycznia.

Pozycję lidera I ligi zacho-
wała Kręgielnia Rondo. W 11 
grach uzyskała 70 punktów i o 
osiem wyprzedza broniącą tytu-
łu Piekarnię Sowno/Drukarnię 
Duchnowicz oraz o 14 oczek mi-
strzów sprzed dwóch sezonów, 
szczeciński Stick Art. Odniosła 
10 zwycięstw, a jeden mecz zre-

misowała. Liderem drużyny jest 
najskuteczniejszy gracz sezonu, 
Kazik Słowiński, który przyczy-
nił się do wtorkowej wygranej 
nad wicemistrzem zeszłego se-
zonu, Eonem. Ważnymi ogniwa-
mi prowadzącej ekipy są także 
Grzegorz Pałczyński, Kazimierz 
Kośka, Marek Andrusieczko, czy 
Jacek Kośka. Wymienieni gracze 
musieli wzbić się na wyżyny, aby 
pokonać prowadzoną przez Se-
bastiana Jaskulskiego, Eon. Do 
wygranej potrzebowali aż 2191 
punktów. Na równie wysokim 
poziomie zagrali Drukarze, wy-
grywając z PEC-em. Potknęli 
się jednak w pierwszej grze, któ-

rą przegrali jednym punktem. 
Zwycięstwa w 11. kolejce od-
nieśli również gracze Stick-Art-
-u i Przedszkola Elemelek/Bąki. 
Ci drudzy osłabieni brakiem 
dwóch zawodników uporali się z 
trudem z d`jayami. Najbardziej 
wyrównany przebieg miał jed-
nak pojedynek rozegrany awan-
sem pomiędzy Jakubami a Ol-
czakami. Zakończył się podzia-
łem punktów z różnicą jednego 
oczka na dystansie trzech rund. 

Na czele II ligi znajduje się 
spadkowicz, czwórka Monoli-
tu. Mariusz Malinowski i spół-
ka ponieśli jednak w poniedzia-
łek dotkliwą porażkę. Po prze-

Wyniki 11. kolejki I ligi:
Drukarnia – PEC 6:2 2181-1994,
Przedszkole – DJ`s Team 6:2 1792-1753,
Skrzypczak – Cargotec 8:0 2139-1807,
Jakub M. – Olczak 4:4 1907-1908,
Stick-Art – Sami Swoi 8:0 1895-1807,
Eon – Kręgielnia 2:6 2154-2191.

Wyniki 11. kolejki II ligi:
Kumpelsi – La Fiesta 6:2 1777-1750,
Głos – Team Strike 2:6 1752-1798,
Irmas – Skarbonki 8:0 1818-1603,
Bez Formy – Lucky Strike 0:8 1447-1617,
Monolit – Artik 0:8 1637-1773,
Klippan – Strażaki 8:0 1721-1616

Tabela I ligi:
1. Kręgielnia Rondo  11 70 22771
2. Piekarnia Drukarnia 11 62 22454
3. Stick-Art  11 56 21991
4. Przedszkole Elemelek 11 54 21634
5. Piekarnia Skrzypczak 11 48 21593
6. PEC   11 48 21505
7. Eon   11 46 21730
8. Olczak Alarmy  11 44 21439
9. Sami Swoi  11 35 20648
10. Jakub Meble  11 34 21281
11. Cargotec  11 19 19754
12. DJ`s Team  11 12 19126

Tabela II ligi:
1. Monolit   11 68 19873
2. Team Strike  11 66 19473
3. Klippan Safety  11 65 19529
4. Artik Malowanie  11 64 18974
5. Irmas   11 59 17671
6. La-Fiesta  11 51 19176
7. Głos   11 47 19138
8. The Kumpels  11 44 18261
9. Strażaki   11 34 17821
10. Skarbonki  11 20 17300
11. Lucky Strike  11 10 16643
12. Bez Formy  11 0 12838

granej w premierowej kolejce, 
z Klippanem, tym razem pole-
gli w starciu z Artik Malowanie. 
Nie zdołali nawet zdobyć jedne-
go punktu. Tym samym ekipa 
pościgowa wyraźnie zbliżyła się 
do lidera. Team Strike po wygra-

nej nad dziennikarzami z Głosu 
traci tylko 2 oczka, a Klippan Sa-
fety Polska zajmujący 3. pozycję 
ma stratę 3 punktów. Tużza nimi 
znajdują się jeszcze malarze z 
Artiku.

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

ul. Struga
 16-23.12.2016r.

HaLP Stargard

Sromotna porażka obrońców 
tytułu
W 6. kolejce Superligi HALP pierwszej porażki doznała prowadząca w tabeli i broniąca 
tytułu mistrzowskiego, ekipa Klinkieru Grzelak. Została rozgromiona przez Avivę Zjed-
noczonych, 7:1. Nawet brak dwóch, podstawowych graczy nie usprawiedliwia mistrza 
po takiej klęsce.

Aviva Zjednoczeni to jeden z 
najpoważniejszych kandydatów 
do zdetronizowania etatowych 
mistrzów Halowej Amatorskiej 
Ligi Piłkarskiej Stargard, Klin-
kieru Grzelak. W swoim skła-
dzie ma wielu znakomitych pił-
karzy. Nikt jednak nie spodzie-
wał się, że w niedzielę sromot-
nie zleje lidera. Niezwyciężony 
Klinkier, pozbawiony Jarosła-
wa Piskorza i Macieja Grzelaka, 
był w starciu z Avivą komplet-
nie bezbronny. Już do przerwy 
Zjednoczeni prowadzili 2:0, a 
po końcowej syrenie cieszyli się 
z efektownego triumfu, 7:1. Hat-
-tricka uzyskał Tomasz Bogalec-
ki, dwa trafienia dorzucił Kry-
stian Cieplak. Klinkier zacho-
wał jednak pozycję lidera. Ma 
jeszcze dwa oczka przewagi nad 
Avivą, która z kolei rozegrała o 
jeden mecz mniej. Trzecią po-
zycję zajmuje Nauka Jazdy Ron-
do, która rozstrzelała się w poje-
dynku z Meliorantami. Aż pięć 
bramek z dziewięciu zdobytych 
przez triumfatorów, uzyskał 
Oskar Dura. Pozostałe spotkania 
miały bardziej wyrównany prze-
bieg. „Tynkarze” Kubery prowa-
dzili z Elemelkiem, 2:0, ale osta-
tecznie schodzili z parkietu po-
konani, 6:4. Nie pomógł im naj-
skuteczniejszy gracz rozgrywek, 
Krzysztof Madejak, ustrzelając 
hat-tricka. Z pierwszej wygranej 
w sezonie cieszyli się piłkarze 
Granitu Owczarek. Trzy punkty 
do swojego konta dopisali rów-
nież „komputerowcy” po wygra-
nej 3:2 nad Auto-Handlem.

Dzień wcześniej odbyło się 

sześć spotkań w ramach rozgry-
wek I ligi. Pierwsze trzy kończy-
ły się wysokimi zwycięstwami 

Żubrów, MC i Bossów. Przyja-
ciele Żubra rozgromili BudPa-
ka, 8:2, a cztery bramki strzelił 
Mateusz Klupp. MC zdeklaso-
wał Samych Swoich, 9:1, a Bos-
sy Finkowiata uzyskali dwucy-
frowy wynik w starciu z piłka-
rzami z Pyrzyc. Cztery bramki 
w tym meczu strzelił Jacek Skór-
ka. Później emocji już nie brako-
wało. Ekipy Kalmara i Metabo 
nie utrzymały prowadzenia do 
przerwy i przegrały swoje mecze 
z wyżej notowanymi przeciw-
nikami, a prowadzący w tabeli 
Keramzyt System do końca mu-
siał drżeć o wynik konfrontacji z 
ambitnym zespołem Hiaba.

Następna seria gier odbędzie 
się w najbliższy weekend w hali 
OSiR.

M.B.    

Wyniki 6. kolejki Superligi:
Granit - Papirus II 2:1,
Kubera - Przedszkole 4:6,
Aviva - Klinkier 7:1,
Melioranci - NJ Rondo 3:9,
eRkomp - Auto-Handel 3:2,

Wyniki 6. kolejki I ligi:
Żubry - BudPak 8:2,
MC - Sami Swoi 9:1,
FC Porto - Boss 0:10,
Mundurowi - Kalmar 3:2,
Zamet - Metabo 4:3,
Keramzyt - Hiab 4:2.

Tabela Superligi:
1.  Klinkier Grzelak  6  15 29-18 
2.  Aviva Zjednoczeni  5  13  25-9  
3.  Nauka Jazdy Rondo  5  12  22-9  
4.  eRkomp   6  12  14-11 
5.  Przedszkole Elemelek   6  10  19-16  
6.  Kubera Tynki-Posadzki  6  9  28-24  
7.  Melioranci Krąpiel  5  6  15-22 
8.  Granit Owczarek  5  5  9-10  
9.  Magma Hurt. Elektr.  5  3  8-27  
10.  Auto-Handel   6  1  12-21 
11.  Papirus II   5  1  7-21

Tabela I ligi:
1.  Keramzyt System  6  15  33-21 
2.  Zamet    6  15  23-13 
3.  Hiab    6  12  27-18 
4.  Mundurowi   6  12  24-16  
5.  Finkowiat Boss Suchań  6  9  25-16 
6.  Metabo    5  9  18-9  
7.  BudPak/Sinus.Net  6  9  15-22 
8.  MC    5  6  20-20 
9.  Kalmar    6  5  14-19  
10.  Sami Swoi   6  4  22-33  
11.  Tow. Przyj. Żubra  5  3  14-21  
12.  FC Porto Pyrzyce  5  1  6-33  

Kultura Dostępna:

Hel, Thriller, 15 LAT
czw 18;00

Kino Konesera:

Tancerka – napisy, Dramat/
Biograficzny/Muzyczny, 15 LAT

śr 18;45

Filmowe Poranki (seans z 
atrakcjami):

Kosmoloty – dubbing, Ani-
macja, b.o.

nd 10;30

Przedpremiera:

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

czw 18;00

Premiera:

Łotr 1. Gwiezdne wojny – hi-
storie – dubbing, Sci-Fi/Akcja/
Przygodowy, 10 LAT

pt 12;30 15;30 18;30, sb 12;30 
15;30 18;30, nd 12;30 15;30 
18;30, pn 12;30 15;30 18;30, wt 
12;30 15;30 18;30, śr 12;30 15;30 
18;30, czw 12;30

15;30 18;30

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

pt 10;00 13;00 16;00 19;00, 
sb 10;00 13;00 16;00 19;00, nd 
10;00 13;00 16;00 19;00, pn 
10;00 13;00 16;00 19;00, wt 
10;00 13;00 16;00 19;00,

śr 10;00 13;00 16;00 19;00, czw 
10;00 13;00 16;00 19;00

Łotr 1. Gwiezdne wojny – hi-
storie – napisy, Sci-Fi/Akcja/
Przygodowy, 10 LAT

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

14;00 17;00 20;00 21;30, śr 
11;00 14;00 17;00 20;00 21;30, 
czw 11;00 14;00 17;00 20;00 
21;30

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

pt 12;00 15;00 18;00 21;00 
22;00, sb 12;00 15;00 18;00 21;00 
22;00, nd 12;00 15;00 18;00 
21;00 22;00, pn 12;00 15;00 
18;00 21;00 22;00, wt

12;00 15;00 18;00 21;00 22;00, 
śr 15;00 18;00 21;00 22;00, czw 

12;00 15;00 18;00 21;00 22;00

Polecane:

Firmowa Gwiazdka – napisy, 
Komedia, 15 LAT

pt 15;15 17;45 20;15, sb 15;15 
17;45 20;15, nd 15;15 17;45 
20;15, pn 15;15 17;45 20;15, wt 
15;15 17;45 20;15, śr 15;15 17;45 
20;15, czw 15;15

20;15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dla Dzieci :

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

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

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

pt 13;15 18;15, sb 10;45 13;15 
18;15, nd 10;45 13;15 18;15, 
pn 10;45 13;15 18;15, wt 10;45 
13;15 18;15, śr 10;45 13;15, czw 
10;45 13;15 18;15

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

pt 10;00
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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

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE

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

Ryba po grecku z groszkiem

Składniki:
70 dag filetów z ryby morskiej 
4 marchewki 
1 pietruszka 
1 seler 
2 ząbki czosnku
2 cebule 
mała puszka groszku konser-

wowanego
2 łyżki koncentratu pomido-

rowego 
przyprawy: liść laurowy, 

pieprz ziarnisty, ziele angielskie, 
sól olej do smażenia sok z cytry-
ny kilka łyżek mąki i bułki tartej 
do panierki 

Przygotowanie:
Marchewkę, pietruszkę, seler 

obieramy i ścieramy na tarce o 
dużych oczkach. Cebulę i czo-
snek 

kroimy w kostkę. Wszyst-
ko wrzucamy do rondla z roz-
grzanym olejem oraz dodaje-
my przyprawy. Całość dusimy 
na wolnym ogniu ok. 30 mi-
nut, od czasu do czasu miesza-
my i dodajemy odrobinę wody. 
W między czasie kroimy file-
ty rybne, skrapiamy je sokiem 
z cytryny, solimy, pieprzymy, 
obtaczamy w mące, bułce tar-
tej i smażymy na rumiano z 
obu stron. 

Pod koniec duszenia warzyw 
dodajemy koncentrat pomido-
rowy i groszek. Usmażoną rybę 
przekładamy na talerz i pokry-
wamy ugotowanymi warzywa-
mi. Danie podajemy od razu 
gorące lub studzimy i ser-
wujemy zimne. 

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

tel. 669 342 893

Układanie polbruku, granitu 
Budowa ogrodzeń 

klinkierowych, 
panelowych z siatki

Trawniki 
z rolki,
ogrody

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

Sprzedam 
Volkswagena 

LT 28 lub 
zamienię 

na Pickupa
Telefon 

508-163-512

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

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

KOSIARKI TRAWNIKOWE
TRAKTORKI, KOSY, 
GLEBOGRYZARKI

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

NA SPRZEDAŻ 
MIESZKANIE 
W ŚCISŁYM

CENTRUM, 68m2
 blok 1999r.

209 tys. do negocjacji
tel. 732 700 773

NA SPRZEDAŻ 
MIESZKANIE

 3 pok. 
Os. ZACHÓD

169 tys. do negocjacji

tel. 732 700 773

Opiekunka Osób 
starszych w Niemczech.
 Pracuj legalnie i bezpiecznie. 

Premie świąteczne! 
ATERIMA MED.

 Telefon 91 506 55 55

Pionowo:
1. żyzne gleby
2. krzyżówkowe ptaki
3. „... - Xerox”
4. listwa na burcie 
    do osadzania dulek
5. okrawki, obrzynki
6. np. ch, cz, dz, dż, rz, sz, zi, ci
7. niewolnik, sługa
8. moneta równa 100 bani
9. mieczniki
10. miasto w Austrii nad Anizą
11. lew po łacinie
12. lekki statek żaglowy
13. rzeka Goleniowa
14. subordynacja
15. matka Perseusza
16. dzielnica Kórnika
17. Karol, autor „Winnetou”
18. imię Partyki, lekkoatlety
19. imię Zagłoby
20. mieszkanka sawanny
21. partyjna ulotka
22. rodzaj muzyki
23. zewn. narządy płciowe kobiet
24. pierwiastek o symbolu At
25. przedsionek piekła
26. gruczoły mleczne u ssaków
27. kolego Romka i A’Tomka
28. imię pani Bovary
29. wydała m.in. album 
    „Biała droga”
30. reklamowany proszek 
     do prania
31. „różanopalca”

32. stan wielkiego zachwytu, 
      uniesienie
33. potocznie brud, bałagan
34. stan w USA z Des Moines
35. okręg
36. rola Pazury
37. wonny olejek
38. kobieta żyjąca w biedzie
39. gaz szlachetny
40. na psim ogonie
41. skóra o aksamitnej 
      powierzchni
42. poszukiwana 
    w filmie Spielberga
43. cenny surowiec glinu
44. Wiktor, rysownik
45. podróżowała ze Stasiem
46. zespół rockowy
Poziomo:
47. ... Twain
48. małpa wąskonosa
49. John, piosenkarz
50. Janos ... - węgierski „wieszcz”
51. bęben z tarczami, w którym
     cięgno nawija się na siebie
52. wyobrażana z małym 
     Plutosem i rogiem obfitości
53. jedn. siły
54. tłuczek do ugniatania kapusty
55. okręg w starożytnym Egipcie
56. UB w ZSRR
57. znak zrobiony siekierą na pniu
58. wielki wąż dusiciel
59. anglosaska jednostka masy
60. wyspa w Zatoce Perskiej

61. Rodnina
62. proszek do szorowania
63. jezioro w Rosji
64. poręczyciel na wekslu
65. powierzchnia pochyła
66. największe ptaki
67. wykłada o moralności
68. miasto uniwersyteckie 
     w Boliwii
69. wątek utworu
70. „Wirujący ...”, film
71. np. wiosna-radosna
72. dostojnik krzyżacki
73. brat mleczny króla Artura
74. ... na stanowisko dyrektora
75. stan we wschodnich Indiach
     na Wyżynie Dekan
76. znaczenie słowa
77. drzewo z polskiego krajobrazu
78. podstawa, fundament
79. tropikalne włókno
      na worki i sznury
80. gatunek małpy
81. oszołomienie narkotykami
82. trudno topliwy metal. l. a. 27
83. bramkarz
84. miasto sumeryjskie 
    (ob. Jurghan Taba)
85. ziemia obiecana Izraelitom
86. naftowa lub jarzeniowa
87. czuwaliczka jadalna
PODPOWIEDŹ: ALIT, ARANY, 

EJRENE, ENNS, GRAN, KNAGA.

Remigiusz Mróz
IMMUNITET
Najmłodszy w historii sędzia Trybu-

nału Konstytucyjnego zostaje publicz-
nie oskarżony o zabójstwo człowieka, z 
którym nic go nie łączy. Ofiara pocho-
dzi z innego miasta i nigdy nie spotkała 
swojego rzekomego oprawcy, mimo to 
prokuratura zaczyna zabiegać o uchyle-
nie immunitetu.

Spisek na szczytach władzy? Politycz-
na zemsta? A może sędzia jest winny?

Oskarżony zwraca się o pomoc do 
znajomej ze studiów, Joanny Chyłki. 
Nie wie, że prawniczka, która niegdyś 
brylowała w salach sądowych, teraz 
zmaga się z chorobą alkoholową i upio-
rami z czasów młodości.

Razem zaczynają odkrywać tropy 
prowadzące do miejsc, gdzie zasady 
prawa nie sięgają…

Wydawnictwo Czwarta Strona
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50 gr za słowo

16.12.2016 r.  - 
„Euro-Apteka” 

ul. Wyszyńskiego 9/2
91-577-50-86

17.12.2016 r.  - 
„Cefarm 36,6” 
ul. M. Reja 13
91-577-50-13

18.12.2016 r.  - 
„Alfa” ul. Chrobrego 3a

91-834-08-60

19.12.2016 r.  - 
„Rodzinna” 

ul. Słowackiego 5
91-835-20-11

20.12.2016 r.  - 
„Apteka z Sercem Prima” 

ul. Piłsudskiego 23/5 
(NETTO)

91-563-64-12

21.12.2016 r.  - 
„Natura” 

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

22.12.2016 r.  - 
„Grodzka” ul. Grodzka 6

91-836-82-32

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

i kończy  o goDz. 8:00 nAstępnego DniA

POSIADAMY 8 ODDZIAŁÓW,
NAJWIĘCEJ OFERT I NAJLEPSZE CENY.

TYLKO SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI.
WWW.MIKULSKI-NIERUCHOMOSCI.PL

TEL. 91 577 07 57
CH STARÓWKA  

Drewno kominkowe, 
drewno opałowe, 
Tel. 508 163 512

NOWE MIESZKANIA – 
oś. Lotnisko, Pyrzyckie, 

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

Pyrzyckie. 
I WIELE INNYCH OFERT

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

Pracuj w                                jako

opiekun/ka osób starszych 
w Niemczech i Anglii, 

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

Szczecin - 666 096 774, 502913418

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

Szczecin – 666096774

Opiekunka Osób Starszych 
w Niemczech 

Pracuj legalnie i bezpiecznie.
Zgłoś się już teraz. PREMIE 

ŚWIĄTECZNE NAWET do 
300 EURO! ATERIMA MED. 

Telefon 91 506 55 55

NIERUCHOMOŚCI – 
SPRZEDAM

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

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

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

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

Mieszkanie 3 pokoje + 
przedpokój + kuchnia + ła-
zienka z ubikacją + piwni-
ca oraz 2 balkony. Okna PCV, 
ogrzewanie i ciepła woda z sie-
ci 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, czę-
ściowo umeblowane, po re-
moncie, I piętro, Starówka Tel. 
723 977 754, 518 171 472 

Dom z ogródkiem i gara-
żem, blisko Centrum. Tel. 609-
155-777 

NIERUCHOMOŚCI
 WYNAJMĘ/SPRZEDAM

Kawalerkę. Tel. 506-507-901 
NIERUCHOMOŚCI – 

SPRZEDAM/WYNAJMĘ/ZA-
MIENIĘ

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 

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

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

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

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

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

Potrzebna pomoc domowa. 
Tel. 518-036-104 

USŁUGI
Usługi remontowo - budow-

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

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

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

SPRZEDAM
Sprzedaż choinek oraz 

świerk srebrny, jodła kauka-
ska z plantacji. Stawno 25. Tel. 
600-898-289, 602-10-11-18 

Kurtkę chłopięcą, wiek 11-
12 lat, garnitur granatowy. Tel. 
517-926-375 
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TRANSPORT MONTAŻ NA CAŁY KRAJ GRATIS 

GARAŻE • WIATY
SCHOWKI 
na śmietniki
KOJCE dla psów

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

www.partnerstal.pl

już od 5,50 zł
Kalendarze na 2017 rok

tel. 91 392 21 65

TRÓJDZIELNE

SKLEP FIRMOWY 
NIETOPERZ s.c. 

- firany, tkaniny, serwety,
 obrusy, pasmanteria, 

rajstopy, rolety
PRZENIESIONY:

 ul.Słoneczna 12a (za Netto-pasaż)

Skup Aut 
Gotówka- 

od ręki 
Rocznik- 
od 2000 r.

502 011 742

OGŁOSZeNIe

OGŁOSZeNIe

Jagoda Wojtkie-
wicz - ur. 15 grud-
nia, w. 2.600 g., dł. 
49 cm. Córka Marty-
ny i Tomka

Oliwia Zbirochowicz - ur. 15 
grudnia, w. 2.950 g., dł. 51 cm. 
Córka Alicji i Tomasza, siostra 
Amelki. Na zdjęciu z mamą i 
babcią Julią

 Julia Furmańczyk - ur. 
12 grudnia, w. 2.800 g., 
dł. 51 cm. Córka Sandry 
i Damiana, siostra Alicji

Gabriel Misiu-
da - ur. 13 grudnia, 
w. 3.200 g., dł. 56 
cm. Syn Katarzyny 
i Przemysława

Weronika i Piotr Sobol - urodzeni 14 grud-
nia, (Weronika - w. 2.970 g., dł. 53 cm.), (Piotr 
- w. 2.300 g., dł. 50 cm.) Dzieci Katarzyny i Ta-
deusza

Lena Grenda - ur. 14 grudnia, w. 
3.350 g., dł. 58 cm. Córka Emilii i 
Sebastiana.


