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BOSCH DIESEL  
CENTRUM BOJARSKI 

CODZIENNIE PROMOCJE NA FACEBOOK 
– WYBIERZ PROMOCJE DLA SIEBIE

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

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

 Zapraszamy na obsługę samochodów  
– szybkie naprawy, przeglądy przed zimą

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

Bosch Diesel Centrum
Bojarski

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

Rej. online: www.stargard-rehabilitacja.pl 

Michał Bronisław Piotrowski 
fizjoterapeuta

• Masaż • 
• rehabilitacja •

swoim bliskim
Trójdzielny Kalendarz Rodzinny
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Tel. 91 39 22 165 •  91 577 2007
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Rozmowa z Prezydentem 
Sławomirem Pajorem

Adoracja Dzieciątka                       Gerrit-van-Hornthorst -rok1620-obecnie w  Galerii Degli Uffizi we Florencji
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Puls Miasta
121

Podczas XXV sesji Rady Miej-
skiej, w trakcie interpelacji pa-
dła kwestia remontu ulicy Brzo-
zowej, która od wielu lat nie 
może doczekać się moderniza-
cji. Prezydent poinformował, że 
ul. Brzozowa należy do powiatu, 
ale oczywiście przekaże te uwagi 
do Starostwa. Dodajmy, że ulica 
Brzozowa jest uczęszczana przez 
samochody ciężarowe i tzw. cięż-
ki sprzęt, które kierują się do za-
kładów znajdujących się przy ul. 
Rzeźniczej. 

122
Podczas Zjazdu Oddziału Powia-

towego Związku OSP w Stargar-
dzie, który odbył się 26 listopada, 
starosta Ireneusz Rogowski został 
odznaczony brązowym medalem 
za zasługi dla pożarnictwa. . Taki 
sam medal miała również otrzy-
mać wicestarosta Iwona Wiśniew-
ska, jednak nie była obecna pod-
czas Zjazdu. Medale wręczył czło-
nek zarządu głównego ZOSP Stani-
sław Kopeć. 
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Przy wiadukcie na ul. Szczecińskiej, 

na tablicy reklamowej widnieje pla-
kat z policjantem. W jego treści może-
my przeczytać: „Znasz numer telefo-
nu swojego dzielnicowego? Sprawdź w 
aplikacji Moja Komenda”. Zapytaliśmy 
w stargardzkiej komendzie jak dużo 
podobnych plakatów zostało rozwie-
szonych na terenie miasta oraz ile to 
kosztowało, a także kto pokrył te wy-
datki? - W Stargardzie znajduje się je-
den taki bilbord, ale o szczegóły należy 
pytać KWP Szczecin, która organizo-
wała to przedsięwzięcie – poinformo-
wał oficer prasowy KPP w Stargardzie, 
Łukasz Famulski.                                KR

Słowo na Boże Narodzenie 2016

Przemoc jest niezgodna 
z naturą Boga
Papież Benedykt XVI w trakcie trwania swojego pontyfikatu 
wyraził wiele niezwykle przenikliwych myśli.  W przededniu 
Świąt Bożego Narodzenia przywołujemy fragment wygłoszone-
go kilka lat temu wystąpienia na Uniwersytecie w Bonn. Frag-
ment ten porusza niezwykle aktualne dzisiaj problemy- istoty 
islamu w kontekście wiary w Boga, który Jest Bogiem Pokoju. 
Słowa te brzmią szczególnie znamiennie, gdy przywołując re-
ligijne motywacje rozpętany został ogólnoświatowy dżihad, 
w którym padają kolejne ofiary, również żyjący, jak kierowca 
spod Gryfina, blisko nas. Oto zapowiedziany fragment:    

….Przypomniałem sobie o 
tym (wcześniej przywołane zda-
rzenia-dop red) niedawno, czy-
tając zredagowane przez prof. 
Theodore’a Kohury’ego (Mona-
chium) wydanie części dialo-
gu, który miał miejsce — praw-
dopodobnie w koszarach zimo-
wych blisko Ankary — pomię-
dzy erudytą, bizantyjskim ce-
sarzem Manuelem II Paleolo-
giem, a wykształconym Persem, 
na temat chrześcijaństwa i isla-
mu oraz prawdy obojga. Praw-
dopodobnie to sam cesarz spi-
sał ten dialog podczas oblężenia 
Konstantynopola między 1394 
a 1402; tłumaczyłoby to, dla-
czego jego argumenty przedsta-
wione są bardziej szczegółowo 
niż odpowiedzi uczonego Per-
sa. Dialog obejmuje szeroki za-
kres struktur wiary zawartej w 
Biblii oraz w Koranie i zajmu-
je się zwłaszcza obrazem Boga 
i człowieka, wracając jednocze-
śnie z konieczności raz za razem 
do relacji „trzech praw”: Starego 
Testamentu, Nowego Testamen-
tu i Koranu. Podczas tego wy-
kładu chciałbym omówić tylko 
jeden punkt — sam z siebie dość 
marginalny w samym dialogu 
— który, w kontekście zagadnie-
nia „wiary i rozumu”, uznałem 
za ciekawy i który może posłu-
żyć jako punkt wyjścia do mo-
ich rozmyślań nad tym zagad-
nieniem.

W siódmej rozmowie 
(διάλεξις — kontrowersja) opra-
cowanej przez prof. Khoury›e-
go, cesarz dotyka tematu dżiha-
du (świętej wojny). Cesarz mu-

siał wiedzieć, że w surze 2, 256 
napisano: „Nie ma przymusu w 
religii”. Jest to jedna z sur wcze-
snego okresu, gdy Mahomet 
był jeszcze słaby i zagrożony. 
Ale oczywiście cesarz znał tak-
że przepisy, utworzone później 
i spisane w Koranie, dotyczące 
świętej wojny. Nie wchodząc w 
szczegóły, takie jak różnica trak-
towania przyznana tym, którzy 
mają „Księgę” oraz „niewier-
nym”, zwraca się do swego roz-
mówcy dość szorstko, zadając 
kluczowe pytanie na temat ogól-
nej relacji między religią a prze-
mocą, w następujących słowach: 
„Pokaż mi, co przyniósł Maho-
met, co byłoby nowe, a odkry-
jesz tylko rzeczy złe i nieludz-
kie, takie jak jego nakaz zapro-
wadzania mieczem wiary, którą 
głosił”. Cesarz kontynuuje, tłu-
macząc szczegółowo powody, 
dla których rozpowszechnia-
nie wiary przemocą jest czymś 
nierozumnym. Przemoc jest 
niezgodna z naturą Boga i na-
turą duszy. „Bóg nie cieszy się 
z krwi, a nierozumne postępo-
wanie (συν λόγω) jest sprzecz-
ne z Bożą naturą. Wiara rodzi 
się z duszy, nie z ciała. Ktokol-
wiek miałby doprowadzić dru-
giego do wiary, potrzebuje zdol-
ności dobrego przemawiania i 
właściwego rozumowania, bez 
przemocy i gróźb... Aby przeko-
nać rozumną duszę, nie potrze-
ba silnego ramienia ani żadnej 
broni, ani żadnych innych spo-
sobów grożenia danej osobie 
śmiercią...” (Benedykt XVI)

 

Konkurs z nagrodami!
Wśród czytelników, którzy do dnia 30.12.2016 dostarczą do redakcji Dziennika Stargardzkiego kupon 
konkursowy rozlosujemy 4 podwójne vouchery ufundowane przez Kino Helios w Szczecinie

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

Wygrani zostaną telefonicznie poinformowani o sposobie odbioru nagrody.

Zapraszamy do udziału!

Po pijaku wiózł żonę i córkę  
Stargardzka drogówka zatrzymała 57-letniego kierowcę osobówki, który w stanie nie-
trzeźwości podróżował wraz z żoną i córką. Podejrzewany zatrzymany został w poli-
cyjnym areszcie. 

We środę (21 grudnia) około go-
dziny 16.00 funkcjonariusze z Wy-
działu Ruchu Drogowego w Gra-
bowie zatrzymali do kontroli po-
jazd marki Daewoo Matiz, które-
go kierowca wzbudzał podejrzenia 
mundurowych. Już w pierwszej fa-

zie interwencji policjanci od kie-
rowcy, który podróżował wraz z 
żoną i córką, wyczuli woń alkoho-
lu, a przeprowadzone badanie po-
twierdziło przypuszczenia stróżów 
prawa. 

57-letni kierowca w organizmie 

miał ponad promil alkoholu. W 
związku z tym jego uprawnienia 
do kierowania zostały zatrzymane, 
a sam kierujący do czasu wytrzeź-
wienia przebywał będzie w policyj-
nym areszcie. 

podkom. Łukasz Famulski
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Czujność mieszkańca Rzeplina i 
szybka reakcja WOZ

Ścieki płynęły do Iny
W czwartek (22 grudnia) około godziny 10:00, naszą 
redakcję odwiedził mieszkaniec Rzeplina, który poin-
formował nas o ściekach, które wyciekają z miejscowej 
przepompowni do Iny. Po zaalarmowaniu Wodociągów 
Zachodniopomorskich, problem jeszcze tego samego 
dnia został zażegnany. 

Mieszkaniec Rzeplina zwró-
cił się do naszej redakcji aby-
śmy interweniowali w temacie 
ścieków, które wylewają się na 
polu, nieopodal Iny. - Ta prze-
pompownia ścieków w Rzeplinie 
powinna pompować ścieki przez 
Trzebień, do Dolic. Ale prak-
tycznie z tego co ja widzę, to ona 
nie pompuje. Przepompownia 
wszystko wypuszcza z powrotem 
do Iny – opowiadał mieszka-
niec Rzeplina. Mężczyzna do-
kładnie wskazał miejsce, w któ-
rym ścieki wydostają się na po-
wierzchnię, a także udokumen-
tował to zdjęciami wykonany-
mi telefonem komórkowym. 
- Zaobserwowałem to zaraz za 
przepompownią, gdzie jest łąka. 
Ścieki są wypuszczane do rowu 
znajdującego się na tym polu. 
Tam obok zaraz jest ujęcie wody 
– to nie powinno tak wyglądać... 
– mówił mieszkaniec Rzeplina. 
Zdjęcia, które otrzymaliśmy od 
mężczyzny, przesłaliśmy do za-
rządcy opisywanej przepom-
powni, czyli do wodociągów 
zachodniopomorskich. Okaza-
ło się, że interwencja mężczy-
zny, który odwiedził naszą re-
dakcję była godna pochwały. 
Pracownicy WOZ natychmiast 
przystąpili do usuwania uster-
ki. Jak tłumaczył rzecznik pra-
sowy WOZ, ta przepompow-
nia mogła być sprawdzana ty-
dzień temu, wszystko wówczas 
było z nią w porządku, powo-
dem wylewających się ścieków 
było nieodpowiednie zachowa-

nie ludzi. - Na sieci mamy około 
50 do 70 takich przypadków w 
skali roku. Jeżeli się zapycha ja-
kiś odcinek sieci wodociągowej, 
albo pompy się zapychają, jest to 
spowodowane głównie nieodpo-
wiedzialnym zachowaniem osób 
trzecich.  Niektórzy z nieświado-
mości bądź niewiedzy, wrzucają 
do sieci kanalizacyjnej przeróż-
ne rzeczy, no i tym razem były to 
jakieś pozostałości po materiale, 
który się wzbijał, po czym za-
pchało sieć wodociągową – in-
formuje Łukasz Szeląg, rzecz-
nik prasowy WOZ. Okazuje 
się, że sygnał mieszkańca Rze-
plina był w tej sytuacji niezwy-
kle ważny. Problem został za-
żegnany tego samego dnia, za-
nim się ściemniło. Łukasz Sze-
ląg wspomniał również o tym, 
że o podobnych sytuacjach 
klienci mogą informować bez-
pośrednio WOZ za sprawą nu-
meru telefonu alarmowego. - W 
momencie jak otrzymaliśmy in-
formacje to po prostu wysłali-
śmy na miejsce ekipę, która za-
jęła się tym problemem. Ten te-
mat został już uporządkowany. 
Teraz trwa czyszczenie sieci ka-
nalizacyjnej w tamtym miejscu. 
Dodam jedynie, że mieszkaniec 
mógł zadzwonić bezpośrednio 
do nas, każdy klient ma infor-
mację na fakturze z numerem 
kontaktowym. My należymy do 
tych firm wodociągowych, któ-
re pełnią dyżur 24 godziny na 
dobę, mamy trzy brygady i ob-
sługujemy teren 29 gmin, na 
których usuwamy usterki, czy 
też prowadzimy różne prace - 
kończy Łukasz Szeląg.

KR

Na zdjęciu przepompownia, która 
znajduje sie w miejscowości Rzeplino

Czujny mieszkaniec sfotografował jak 
ścieki wydobywają się na powierzchnię

Powiat na wydatki w budżecie przewidzianym na 2017 rok przeznaczył 118 645 
306,79 zł

Radni byli zgodni co do tego, że przygotowany przez prezydenta projekt uchwały 
dotyczący budżetu na 2017 rok,  powinien zostać przyjęty

Sesja Rady Miejskiej i Rady Powiatu

Uchwalili budżet na 2017 rok
Odpowiednio we wtorek (2o grudnia) i w środę (21 grudnia), odbyły się XXV sesja Rady 
Miejskiej oraz XXII sesja Rady Powiatu Stargardzkiego. Najważniejszym punktem ob-
rad podczas tych dwóch sesji, było uchwalenie budżetu na 2017 rok.  

W mieście cukierkowo…
Podczas XXV obrad se-

sji Rady Miejskiej w Star-
gardzie, radni uchwala-
li budżet miasta na 2017 
rok. W myśl uchwały przy-
gotowanej przez prezyden-
ta dochody budżetu miasta 
mają wynieść 265 mln  264 
tys.  607 zł, natomiast wy-
datki przewidziano w wy-
sokości 271 mln 048 tys. 
863 zł. Przygotowany pro-
jekt uchwały spotkał się z 
poparciem wszystkich klu-
bów radnych, jednak naj-
bardziej dziwią okoliczności 
w jakich to poparcie zostało 
okazane. Właściwie żaden z 
przedstawicieli danych klu-
bów nie miał zastrzeżeń do 
budżetu. Mało tego, znaleźli 
się również tacy radni, któ-
rzy wręcz gratulowali Pre-
zydentowi świetnie przygo-
towanej uchwały, do której 
wręcz nie można się przy-
czepić… Oczywiście nie 
wątpimy, że tak właśnie mo-
gło być, jednakże pomimo 
nadchodzących świąt Boże-
go Narodzenia, ta „cukier-
kowa” atmosfera podczas 
tak ważnego punktu jakim 
jest  uchwalanie budżetu 
na 2017 rok, była delikatnie 
mówiąc nieco na wyrost. Na 
co zatem zostaną przezna-
czone uchwalone środki w 
budżecie miasta? Ponad 75 
milionów złotych przezna-
czonych zostanie na wydat-
ki związane z oświatą i wy-
chowaniem, ponad 22 mi-
liony otrzyma pomoc spo-
łeczna. W budżecie prze-
widziano również wydatki 
na remonty oraz budowy 
dróg. Transport i łączność 
pochłonie w sumie ponad 

22 miliony, z czego ponad 
6 milionów przeznaczy się 
na lokalny transport zbio-
rowy. Na gospodarkę miesz-
kaniową przeznaczono po-
nad 18 milionów, z czego 17 
milionów trafi do Towarzy-
stwa Budownictwa Społecz-
nego. Niemałe wydatki w 
2017 roku wygeneruje tak-
że administracja publiczna, 
na którą przewidziano po-
nad 19 milionów. Głównie 
za sprawą rządowego pro-
gramu 500+ w podpunkcie 
„Rodzina” widnieje kwota 
54 mln 816 tys. 348 zł, z cze-
go ponad 30 milionów pój-
dzie na zaświadczenia wy-
chowawcze. Jak informuje 
Urząd Miejski, główny na-
cisk położono na poprawę 
jakości życia mieszkańców 
oraz stworzenia warunków, 
które zachęcą inne osoby 
do zamieszkania w Stargar-
dzie. Na koniec uzasadnie-
nia uchwały prezydent Sła-
womir Pajor poinformował 
radnych, że projekt uchwały 
dotyczącej budżetu miasta 

na rok 2017 został pozytyw-
nie zaopiniowany przez Re-
gionalną Izbę Obrachunko-
wą. Dodajmy, że radni jed-
nogłośnie 22 głosami przy-
jęli uchwałę (podczas głoso-
wania nieobecny był radny 
Marcin Badowski).

Powiat też uchwalił
Podczas środowej XXII 

sesji Rady Powiatu, rad-
ni uchwalili budżet Powia-
tu Stargardzkiego na 2017 
roku. W uchwale przygoto-
wanej przez Zarząd Powia-
tu dochody budżetu ustalo-
no w wysokości 114 mln 861 
tys. 222,75 zł, natomiast wy-
datki budżetu w 2017 roku 
przewidziano w kwocie 118 
mln 645 tys. 306,79 zł. Naj-
większe wydatki poniesie 
oświata i wychowanie, gdzie 
zabezpieczono 44 mln 405 
tys. 360,39 zł. Z kolei je-
śli chodzi o ochronę zdro-
wia powiat planuje przezna-
czyć niespełna 6 milionów, 
z czego ponad 2 i pół milio-
na to wydatki na szpital. Na 
publiczne drogi powiatowe 
przeznaczono ponad 18 mi-
lionów, natomiast na pomoc 
społeczną ponad 3 miliony 
złotych. Ponad milion zło-
tych wyniesie obsługa pa-
pierów wartościowych, kre-
dytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Niespełna 10 milionów zło-
tych planuje się wydać na 
rodziny zastępcze oraz dzia-
łalność placówek opiekuń-
czo-wychowawczych. Ob-
rady tak jak w przypadku 
sesji miejskiej, zakończono 
wspólną Wigilią. 

KR



4 Nr 98 (1737)

91 573 09 96

Nasza Sonda 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Już jutro (czyli 
w sobotę 24 grudnia) zasiądziemy przy wigilijnym stole. 
Pytamy stargardzian, jak spędzą tegoroczne święta.

Marianna Nidzińska
Święta spędzę w domu z ro-

dziną. Jak zwykle na stole świą-
tecznym znajdzie się dwanaście 
potraw. Nauczyła mnie tego 
moja mama. I to właśnie kon-
tynuuję. W trakcie świąt waż-
ny jest dla mnie odpoczynek. 
Przed świętami trzeba wie-
le jeszcze zrobić, aby już w ich 
trakcie móc spokojnie się zre-
laksować. 

Zbigniew Kostyra
Spędzam ten czas w domu z 

rodziną. Święta są dla mnie tra-
dycją. Zwłaszcza w ostatnich 
latach jest to dla mnie spotka-
nie rodzinne, ponieważ w ciągu 
roku wszyscy są zabiegani. W 
trakcie świąt można odpocząć, 
zacieśnić więzy rodzinne, gdyż 
jest wtedy wspólne biesiadowa-
nie, śpiewanie kolęd. Tym bar-
dziej ważne są święta, ponieważ 
mamy coraz mniej czasu na kultywowanie tradycji, kiedyś zdaje się 
było na to więcej czasu. 

Wiesław Spychalski
Święta spędzę rodzinnie w 

domu. Przede wszystkim świę-
ta są tradycją zarówno w wy-
miarze religijnym jak i rodzin-
nym. Jest to też czas wolny od 
pracy kiedy mamy możliwość 
spotkania się w większym gro-
nie rodzinnym niż na codzień. 
Święta dają również większą 

sposobność do zadumy nad tym co się dzieje wokół nas, nad ży-
ciem w ogóle. Przychodzi też refleksja przed końcem roku. Dla 
wszystkich chrześcijan jest to ważne święto - idzie się do kościoła, 
uczestniczy we Mszy św. Każdy przeżywa je na swój sposób. 

Danuta Stechnij
Tradycyjnie w domu. Przyja-

dą do mnie dzieci i wnuki. Tak 
więc będzie bardzo przyjem-
nie. Święta są dla mnie radością, 
spotkaniem z bliskimi. To jest 
najważniejsze. Wtedy się cieszy-
my. Małe dzieci sie śmieją, ba-
wią i to jest najmilsze. Święta to 
również takie zwyczaje jak np. 
kolędnicy, którzy już u nas za-
niknęli. 

Magdalena z córką Ni-
kolą

Magdalena - Pierwszy 
raz wigilię spędzę z rodzi-
ną w nowym domu. Świę-
ta są dla nas spotkaniem z 
najbliższymi. Są tradycje, 
które wyniosłam jeszcze z 
domu i je kultywuję. A w 
szerszym wymiarze święta 

te mają charakter chrześcijański. 
Nikola - Bardzo lubię święta. Spędzam je z rodziną. Smakują mi 

potrawy, barszcz, pierogi, sałatka.
(ps)

Wzmożone kontrole 
na placach handlowych
Jak co roku przed świętami policjanci wspólnie ze Strażą Leśną oraz innymi służbami 
kontrolują place handlowe i miejsca gdzie sprzedawane są karpie, fajerwerki oraz choin-
ki. Sprawdzenia dotyczą głównie legalności posiadania, spełnienia określonych warun-

ków i przestrzegania obowiązujących przepisów.

Dzielnicowi wspierani przez 
Straż Leśną z Dobrzan na terenie 
Stargardu wspólnie sprawdzają 
czy sprzedawane drzewka posia-
dają świadectwo pochodzenia, a 
więc czy nie zostały ścięte bez-
prawnie – za takie działanie gro-
zi grzywna nawet 5 tysięcy zło-

tych. Ponadto służby odwiedza-
ją także miejsca sprzedaży kar-
pia – kontrolując nie tylko legal-
ność pochodzenia, ale również 
czy ryby są odpowiednio natle-
niane, czy warunki sanitarne są 
prawidłowe. Sprzedawca, któ-
ry naruszy przepisy musi liczyć 
się z konsekwencjami prawny-

mi. Kontroli podlegają także sto-
iska, w których są sprzedawane 
fajerwerki. Tam sprawdzane jest 
przede wszystkim czy właścicie-
le punktów mają odpowiednie 
zezwolenia, legalność dostęp-
nych środków  i czy nie sprzeda-
ją sztucznych ogni nieletnim.

podkom. Łukasz Famulski

Na stoiskach sprzedaży karpia sprawdzana jest przede wszystkim legalność po-
chodzenia ryb, oraz warunki sanitarne

Świąteczna niespodzianka 

Prezydent Sławomir Pajor 
obdarował policjantów
Stargardzki Wydział Prewencji z Komendy Powiatowej Policji wzbogacił się o dwana-
ście sztuk AlcoBlow oraz sześć podkaskowych zestawów cichej łączności, a wszystko 
dzięki ścisłej współpracy z Urzędem Miasta. Bo tym razem Mikołajem był Prezydent 
Sławomir Pajor. 

Urządzenie AlcoBlow pozwa-
la w krótkim czasie objąć wstęp-
ną kontrolą na zawartość alko-
holu we krwi dużą grupę osób. 
Biorąc pod uwagę natężenie ru-
chu na stargardzkich drogach 

pozwoli to policjantom działać 
sprawniej i skuteczniej. Waż-
nym krokiem w zapewnieniu 
bezpieczeństwa na drogach jest 
bowiem wyeliminowanie wszel-
kich czynników stwarzających 
zagrożenie. AlcoBlow to bar-
dzo nowoczesne urządzenie. 
Potwierdziło już swoją skutecz-
ność w służbie, czego efektem 
jest doposażenie policjantów 
w kolejnych kilkanaście takich 
urządzeń. Oprócz standardo-
wego trybu pracy, który pole-
ga na badaniu wydmuchanego 
powietrza, urządzenie posiada 
także tryb pasywny. Może być 
wykorzystywany nawet wte-
dy, gdy osoba badana nie może 
lub nie chce "dmuchnąć". Jest to 
doskonałe urządzenie do szyb-
kiego sprawdzania kierowców 
podczas kontroli drogowych. 

Wystarczy, że policjant skieru-
je urządzenie do wnętrza samo-
chodu i może uzyskać wynik. 
Ten tryb stosować można też 
np. do badania zawartości po-
jemników, gdy zachodzi podej-
rzenie, że znajduje się w nich al-
kohol.

Trójkolorowy wskaźnik LED 
sygnalizuje: zielony kolor - 0.00 
do 0.05 promila, żółty kolor 
0,06 do 0,20 promila, czerwo-
ny kolor powyżej 0.21 promi-
la. Jeżeli sprawdzanie urządze-
niem AlcoBlow wykaże podej-
rzenie obecności alkoholu w 
wydychanym powietrzu, kie-
rowca poddawany jest kolejnym 
badaniom w celu potwierdzenia 
bądź wykluczenia jego obecno-
ści w organizmie na mocy obo-
wiązujących przepisów.

podkom. Łukasz Famulski

Na stoisku z fajerwerkami policjanci 
sprawdzają czy właściciele posiadają 
odpowiednie pozwolenia, oraz czy fa-
jerwerki nie są sprzedawane nieletnim
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Pochówki 21.12.2016
JACEK SZWARC, lat 54 zmarł 19.12 
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 22.12.2016
ZBIGNIEW CHEŁMICKI, lat 65, zmarł 19.12
Pogrzeb odbył się o godz. 10.00 na Nowym Cmentarzu
WŁADYSŁAW POŁACZYŃSKI, lat 81, zmarł 19.12 
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
RAJMUND STAROSTA, lat 85, zmarł 17.12 
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
ELŻBIETA POLIPO, lat 85, zmarła 19.12 
Pogrzeb odbył się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu

Pochówki 23.12.2016
WŁADYSŁAW STĘPIEŃ, lat 83, zmarł 19.12 
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
ALBINA ŻMUDA, lat 92, zmarła 20.12 
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
PAWEŁ STĘPIEŃ, lat 58, zmarł 20.12 
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu

Odeszli do wieczności...

Służby czuwają a ona nie nadchodzi

Gdzie ta zima?
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą jednymi z najcieplejszych w historii na-
szego regionu, a zima zapowiada się jako kolejna z łagodniejszych.  Mimo wszystko 
lokalne służby przygotowane są na nagły atak mrozu i śnieżyce.

Prognozy pogody pokazują, 
że podczas najbliższych trzech 
świątecznych dni nie mamy co li-
czyć na zimową aurę. Odwiedzą 
nas wręcz bardzo jesienne klima-
ty. W Wigilię w naszym regio-
nie prognozuje się temperaturę 
powietrza na poziomie 6 stop-
ni Celsjusza z opadami deszczu, 
które pojawią się po południu. W 
ciągu dnia systematycznie będzie 
się nasilać południowo-zachod-
ni wiatr. W pierwszy dzień świąt 
czeka nas sporo opadów, pa-
dać będzie ciągle i obficie. Wiatr 
chwilami może osiągać prędkość 
70-80 km/h. Temperatura powie-
trza wyniesie aż 10 stopni Celsju-
sza, ale z powodu silnego wiatru 
w pełni tego ciepła nie odczuje-
my. Podmuchy mogą uszkadzać 
świąteczne dekoracje, łamać ga-
łęzie i pozbawiać prądu. W dru-
gi dzień świąt opadów będzie 
mniej, możemy spodziewać się 
przejaśnień i rozpogodzeń. Na-
dal będzie bardzo mocno wiało, 
a powietrze osiągnie tempera-
turę 7 stopni Celsjusza. Czekają 
nas więc bardzo ciepłe, wietrzne 
i deszczowe Święta.

Mimo bardzo jesiennej pogody 
służby drogowe są przygotowa-
ne do podjęcia zimowego utrzy-
mania dróg. Kierowcy powinni 
zawsze pamiętać o tym, że ak-
cja zimowa ma na celu łagodze-
nie skutków zimy, a nie ich cał-
kowite i natychmiastowe usuwa-
nie. Do akcji zimowego utrzyma-
nia dróg krajowych w wojewódz-
twie planowane jest wykorzysta-
nie łącznie 310 sztuk sprzętu, w 
tym między innymi 121 pługów 
różnych typów i 59 solarek, a w 
najcięższych warunkach pogo-
dowych będzie mogło być wy-
korzystanych 27 pługów wirni-
kowych, 36 ładowarek i 22 rów-
niarki. Planuje się wykorzystanie 
24,5 tys. ton soli, 1,3 tys. ton ma-
teriałów uszorstniających i 180 
ton chlorków wapnia i magnezu. 
Szczeciński oddział Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad apeluje do kierowców o za-
chowanie szczególnej ostrożno-
ści podczas niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych oraz o 
przepuszczanie pojazdów zimo-
wego utrzymania dróg. Utrud-
nianie im pracy poprzez np. nie-
przepuszczanie na drodze, zajeż-
dżanie drogi czy spychanie do 
rowów stanowi zagrożenie dla 
zdrowia i życia zarówno pracow-
ników służb, jak i innych użyt-
kowników dróg. Znane są rów-
nież zdarzenia, w których zarów-
no sprawcami jak i ofiarami byli 
kierowcy chcący przejechać mię-
dzy płużącymi pojazdami.

Piotr Tomczak, dyrektor ds. 
techniczno-eksploatacyjnych w 
Miejskim Przedsiębiorstwie Go-
spodarki Komunalnej w Stargar-
dzie mówi, że na terenie miasta 
w tym sezonie trzykrotnie pro-
wadzona była akcja usuwania 
śliskości. W akcji uczestniczy-
ły zarówno solarki, jak i zamia-
tarki chodnikowe wyposażone w 
układy posypywania nawierzch-
ni. - Spółka posiada zabezpiecze-
nie soli określone na podstawie 
lat ubiegłych w ilości około 580 
ton, w razie potrzeb istnieje moż-
liwość kolejnych dostaw- mówi 
dyrektor. W zależności od po-
trzeb MPGK dysponuje czterema 
zestawami solarek z pługiem wy-
posażonych w układy solankowe, 
czterema zamiatarkami chodni-
kowymi z osprzętem zimowym 
(szczotki do odśnieżania i posy-
pywarki), a dodatkowo podczas 
prac używany jest drobny sprzęt, 
taki jak dmuchawy, ręczne posy-
pywarki, miotły i łopaty. 

Na drogi powiatowe poza Star-
gardem w tym sezonie solarki 
jeszcze nie były wysyłane.  Jerzy 
Harabasz, kierownik Służby Dro-
gowej w Zarządzie Dróg Powia-
towych w Stargardzie informuje, 
że zgodnie z zapisami umów za-
wartych z wykonawcami zimo-
wego utrzymania dróg to wyko-

nawcy we własnym zakresie gro-
madzą materiały w ilościach za-
pewniających właściwe wywiązy-
wanie się z umów. - Zarząd Dróg 
Powiatowych w Stargardzie zgro-
madził około 175 ton mieszanki 
piaskowo-solnej do łagodzenia 
skutków zimy w trybie interwen-
cyjnym na drogach, na których 
usuwanie skutków zimy wystę-
puje doraźnie. Prace te wykony-
wane są przez pracowników ob-
wodu drogowego w Chociwlu- 
informuje Jerzy Harabasz.  Tak 
jak w ubiegłym sezonie, teren 
powiatu stargardzkiego w zakre-
sie utrzymania dróg został po-
dzielony na 4 obręby, w których 
zimowym utrzymaniem obję-
tych jest 333 km dróg zamiej-
skich. Do utrzymania zimowe-
go dróg na każdym obrębie wy-
konawca, z którym ZDP zawarł 
umowę, zapewnia minimum 1 
pługo-solarkę lub pługo-piaskar-
kę. W przypadku wystąpienia in-
tensywnych opadów śniegu wy-
konawcy zobligowani są do uży-
cia ciężkiego sprzętu pomocni-
czego, np. równiarki, koparko-
-ładowarki, wówczas, gdy sprzęt 
tradycyjnie wykorzystywany do 
zimowego utrzymania dróg nie 
zapewni zachowania założone-
go standardu na wyznaczonych 
odcinkach dróg. - Z chwilą wy-
stąpienia warunków atmosfe-
rycznych wymagających użycia 
sprzętu, wykonawcy, którzy peł-
nią całodobowe dyżury, w poro-
zumieniu z pracownikiem ZDP 
pełniącym nadzór nad utrzyma-
niem dróg, decydują o wyjecha-
niu sprzętu na drogi, tak aby za-
pewnić czas reakcji wymagany z 
przyjętego standardu zimowego 
utrzymania danej drogi- dodaje 
kierownik Służby Drogowej ZDP 
w Stargardzie.

Mimo, że aura za oknami zu-
pełnie nie wygląda na zimową, 
to służby drogowe w pierwszej 
kolejności powinny być przygo-
towane na ewentualne nadejście 
mrozów i opadów śniegu. Pro-
gnozy nie wskazują, by w najbliż-
szym czasie nastąpiło załamanie 
pogody, ale nocne spadki tem-
peratur również powodują nie-
bezpieczeństwo na drogach. Na 
typowo zimową aurę liczą także 
uczniowie szkół, którzy w lutym 
będą odpoczywać podczas fe-
rii zimowych. Być może do tego 
czasu pogoda przybierze cho-
ciaż lekką, zimową postać.

Michał Padiasek

ReklaMa

Parkingi Strzeżone
 Os. Zachód 

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

Zapraszamy

Naszej koleżance
 Małgorzacie Adamczyk 

wyrazy szczerego współczucia
 z powodu śmierci 

Brata 
Składają 

pracownicy 
I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie

kONdOleNCje

Trasa Żarowo-lubowo

Kolejny pożar 
autobusu MZK
We czwartek 22 grudnia około godz. 8.40 na trasie Żaro-
wo-Lubowo doszło do zapalenia się autobusu. Pożar po-
wstał w komorze silnika. 

Prawdopodobną przyczyną po-
żaru było zwarcie instalacji elek-
trycznej. Autobusem podróżowa-
ło około 25 osób, którym na szczę-
ście nic się nie stało. Na miejsce 
zdarzenia przybyły dwa zastępy 
Straży Pożarnej, ze Stargardu oraz 
z Żarowa. Strażacy ugasili pożar i 
uprzątnęli teren zdarzenia. W ak-
cji uczestniczyło 10 strażaków.

Spaleniu uległa komora silnika, 

nadpaliły się tylne opony, elemen-
ty tylnej karoserii oraz tylna szy-
ba i drzwi. Pasażerowie autobusu 
zostali odwiezieni przez podsta-
wiony autobus zastępczy. Spalony 
autobus został odholowany przez 
pojazd techniczny MZK.  Po-
przednie podobne zdarzenie mia-
ło miejsce miesiąc temu w Witko-
wie Drugim

red
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Rozmowa z prezydentem Stargardu Sławomirem Pajorem

Nasze miasto ma potencjał i perspektywy
W świątecznym wydaniu Dziennika Stargardzkiego rozmawiamy z prezydentem Stargardu Sławomirem Pajorem.

Jest to już pana czwarta 
kadencja na urzędzie prezy-
denta miasta. Jak pan ją oce-
nia w stosunku do poprzed-
nich?

Dokładnie. Minęło czterna-
ście lat od kiedy zająłem gabi-
net prezydenta miasta. Obec-
na kadencja jest kontynuacją 
trzech poprzednich, przyjmu-
jąc wtedy pewną koncepcję 
rozwoju miasta i zakładając 
priorytetowo kierunki działa-
nia. Tak naprawdę realizuję je 
przez cały ten czas i z tego też 
powodu obecna kadencja nie 
może być niczym innym jak 
właśnie kontynuacją działań 
podejmowanych od czternastu 
lat i konsekwentnie realizowa-
nych.

Jakie są najważniejsze prio-
rytety w tej kadencji i jak się 
przedstawia obecny stopień 
ich realizacji?

Na początku założyliśmy i 
było to założenie z perspekty-
wy czasu słuszne, że najważ-
niejszy jest rozwój gospodar-
czy i trzeba tworzyć warun-
ki do powstawania nowych 
miejsc pracy, lokowania no-
wych inwestycji, po to żeby 
była tutaj oferta zatrudnienia 
przede wszystkim dla miesz-
kańców. Natomiast jest też 
rzeczą oczywistą, że w trak-
cie trwania kadencji te priory-
tety muszą się zmieniać. Cię-
żar zaangażowania miasta po-
winien być przenoszony także 
na inne dziedziny życia, czyli 
również priorytetami powinny 
się stać sprawy związane z roz-
wojem budownictwa mieszka-
niowego, czy też poprawą wa-
runków życia w mieście i po-
prawą warunków komunika-
cyjnych, stąd nowe priorytety, 
takie jak centrum przesiadko-
we, czy poprawa sytuacji je-
śli chodzi o ruch publiczny w 
centrum miasta. To są właśnie 
te działania, które będą stawały 
się w coraz większym stopniu 
naszymi priorytetami. Oczy-
wiście nie możemy też zapo-
minać o tych dotychczasowych 
priorytetach, ale ich waga jest 
już trochę inna. Są też sprawy 
związane z remontem basenu 
czy amfiteatru - są to bardzo 
istotne priorytety, związane z 
polepszeniem jakości życia w 
mieście. 

Często nasi mieszkańcy po-
ruszają problem braku po-

czucia bezpieczeństwa. Jak 
pan to sam ocenia? I czy w 
związku z tym planuje pan ja-
kieś działania?

Oczywiście w niektórych sy-
tuacjach nie są to obawy bez-
podstawne, ponieważ faktycz-
nie mieliśmy do czynienia z 
sytuacjami, delikatnie rzecz 
ujmując, nagannymi, które 
nie powinny się zdarzyć. Nie-
mniej myślę, że sytuacja będzie 
ulegała stopniowej poprawie. 
Przede wszystkim są to kwestie 
związane z zachowaniem po-
rządku miasta, szczególnie w 
okresie weekendów. Podejmu-
jemy sukcesywnie działania, 
nawet takie, które nie miesz-
czą się w naszych kompeten-
cjach. Jesteśmy w stanie uza-
sadnić tutaj nasze zaangażo-
wanie współpracując z policją 
czy wykorzystując jednostkę, 
jaką jest straż miejska. Popra-
wiamy dla przykładu funkcjo-
nowanie straży miejskiej, gdyż 
od następnego roku będzie ona 
pełniła dyżury 24-godzinne. 
Jest to o tyle istotne, że straż-
nik miejski będzie w ten spo-
sób lepiej wiedział, jak dzia-
łać odnośnie spraw porządko-
wych. Przez całą dobę będzie 
więc można zgłaszać Straży 
Miejskiej wszelkie przypadki 
nieprawidłowości. Staramy się 
więc aby zakłóceń porządku 
publicznego było jak najmniej. 
W tym względzie zatrudni-
łem również doradcę do spraw 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego, człowieka o bardzo 
dużym doświadczeniu i wie-
dzy w tym zakresie. I jestem 
przekonany, że te nasze dzia-
łania będą skutkowały również 
poprawą poczucia bezpieczeń-
stwa.

Czy widzi pan jakieś obsza-
ry potencjału naszego miasta, 
które nie są jeszcze wykorzy-
stane?

Jeszcze nie w pełni wykorzy-
stany jest nasz potencjał in-
westycyjny. Mam na myśli in-
westycje przemysłowe. Mamy 
sporo wolnych gruntów obję-
tych specjalną strefą ekono-
miczną. Byłoby bardzo dobrze, 
gdyby zostały one wykorzysta-
ne. Widzę też potencjał zwią-
zany właśnie z inwestycjami 
przemysłowymi, który tkwi w 
ludziach, zarówno w tych, któ-
rzy są już w Stargardzie, jak i 
tych, których, chcielibyśmy 

aby się u nas osiedlili. Jest to 
dla nas bardzo ważne. Podam 
przykład, że według ostat-
nich analiz, jakie przeprowa-
dziliśmy, dochody do budżetu 
miasta, które stanowią odpis 
od podatku płaconego przez 
mieszkańców miasta, jaki za-
planowaliśmy na rok 2017, są 
o 55% wyższe od dochodów 
osiągniętych w roku 2010. W 
ciągu tych kilku lat zanotowa-
liśmy tak duży wzrost. Bardzo 
nas to cieszy, natomiast chciał-
bym żeby ten wzrost był jesz-
cze większy. Kolejnym przy-
kładem są wpływy z podatku 
od nieruchomości z terenów 
przemysłowych. Firmy uloko-
wane w dwóch parkach prze-
mysłowych przekazują do bu-
dżetu miasta kwotę ok. 10 mi-
lionów złotych. Dlatego jest to 
potencjał, który powinniśmy 
nadal wykorzystywać i rozwi-
jać. W tej chwili bardzo do-
brze rozwija się budownictwo 
mieszkaniowe, zarówno wie-
lo jak i jednorodzinne. Ale też 
trzeba zadbać o to, by przy-
bywali nam nowi mieszkańcy. 
Więc takie działania będziemy 
podejmować. Bo to jest wła-
śnie ten potencjał, jeszcze do 
końca niewykorzystany, ale 
duży. 

We wtorek radni jednogło-
śnie przyjęli budżet miasta. 
Jakby określił pan ten bu-
dżet? Co jest w nim najważ-
niejsze?

Dla mnie jest to budżet histo-
ryczny i przełomowy choćby 
ze względu na jego wysokość. 

Zaplanowaliśmy budżet na 
przyszły rok w kwocie przekra-
czającej 270 milionów złotych. 
Pierwszy budżet, jaki przyszło 
mi realizować w naszym mie-
ście w 2003 r. stanowił 90 mln. 
Tak więc pokazuje to, jaka jest 
skala zmian. I w tym sensie ten 
budżet jest historyczny. Ale jest 
to też budżet rozwoju, dlatego, 
że planujemy w nim naprawdę 
duże środki na inwestycje, któ-
re będą realizowane w mieście. 
Natomiast w kwestiach tech-
nicznych, przyjęliśmy nieco 
inną metodologię przygotowa-
nia budżetu, co zostało zauwa-
żone przez radnych i jak sądzę 
spodobało im się.

Rozdział kompetencji sa-
morządów powoduje, że 
istotną część funkcji w mie-
ście realizuje powiat, np. pro-
wadzenie szpitala czy szkół 
średnich. Jak się panu układa 
współpraca ze starostwem?

Powiedziałbym, że progra-
mowo, od początku stara-
my się współpracować z po-
wiatem, ponieważ ustawowy 
podział kompetencji to jed-
no, a życie to drugie. Nato-
miast oczekiwania mieszkań-
ców, to też jeszcze inna kwe-
stia. Mieszkańcy nie muszą 
znać się na tym podziale. Na-
tomiast naszym zadaniem jest 
współpracować po partnersku 
z powiatem, tak żeby w miarę 
możliwości te różnice wyni-
kające z podziału kompetencji 
nie były zauważalne dla miesz-
kańców miasta. Staramy się dla 
przykładu wspierać szpital. I 

oczywiście formy tego wspar-
cia na przestrzeni lat zmieniają 
się; były to umorzenia podat-
kowe, sprawa zadłużenia szpi-
tala w rozliczeniach za dostar-
czanie wody i odprowadzanie 
ścieków. Umówiliśmy się też z 
powiatem w ten sposób, że co 
roku subwencjonujemy szpi-
tal kwotą odpowiadającą wy-
sokości podatku od nierucho-
mości, który szpital płaci. W 
ten sposób cały ten podatek 
trafia z powrotem do szpitala. 
Natomiast są również sytuacje 
doraźne i jeżeli zachodzi taka 
potrzeba staramy się wspie-
rać szpital. Podobnie jest w in-
nych dziedzinach, które leżą w 
kompetencjach powiatu. Tam 
też poszukujemy współpra-
cy i wzajemnego wsparcia. Bo 
nie ma tu żadnej konkurencji. 
Przykładem takiej współpracy 
jest też szkolnictwo zawodowe, 
gdzie nawzajem się wspieramy. 
Zawsze proszę starostę, żeby 
nie miał mi za złe, że reklamu-
ję stargardzkie szkolnictwo za-
wodowe, które u nas jest na-
prawdę wzorcowe. Powiat zga-
dza się także na powierzenie 
nam niektórych swoich kom-
petencji po to żebyśmy mogli 
prowadzić na przykład klasy 
mistrzostwa sportowego w na-
szych szkołach.

Władze miejskie Szczeci-
na w ostatnich latach mocno 
lansują koncepcję metropoli-
talną. Czy dla Stargardu jest 
to obiecująca perspektywa?

Oczywiście, że tak, dlate-
go że od samego początku 

Piotr Słomski, redaktor naczelny Dziennika Stargardzkiego w rozmowie z Sławomirem Pajorem, prezydentem Stargardu
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uczestniczymy w stowarzy-
szeniu Szczecińskiego Obsza-
ru Metropolitalnego. Bierze-
my udział w jego pracach i w 
tej chwili takim najbardziej 
zaawansowanym przedsię-
wzięciem jest projekt Szcze-
cińskiej Kolei Metropolitalnej. 
Oczywiście nie jest łatwo, by w 
gronie kilku bądź kilkunastu 
miast i gmin osiągać porozu-
mienie, ale ten projekt idzie do 
przodu i będziemy starali się, 
żeby w ciągu paru lat mogła 
być uruchomiona kolej metro-
politalna. Będzie to rozwiąza-
nie, które bardzo ułatwi komu-
nikację mieszkańców obsza-
ru metropolitalnego w jego w 
granicach. Nie chcemy, by od-
ległości między naszymi mia-
stami, które nie są duże, stano-
wiły jakąś przeszkodę w funk-
cjonowaniu mieszkańców ob-
szaru, bo to będzie przekła-
dało się na ich codzienne ży-
cie. Innym zaś przykładem są 
zintegrowane inwestycje tery-
torialne, które realizowane są 
właśnie na terenie obszarów 
metropolitalnych. I planowa-
na przez nas inwestycja, czyli 
budowa zintegrowanego cen-
trum przesiadkowego ma być 
właśnie dofinansowana w ra-
mach środków przewidzia-
nych na zintegrowane inwe-
stycje terytorialne. Tak więc to 
są te bardzo wymierne aspekty 
naszej pracy w ramach Szcze-
cińskiego Obszaru Metropoli-
talnego. 

W tej kadencji parlamentu 
mamy tylko jednego posła ze 
Stargardu. Jak się panu ukła-
da współpraca z posłem Mi-
chałem Jachem? I czy Star-
gard korzysta z możliwości, 
które ma parlamentarzysta, 
na dodatek członek obecnego 
ugrupowania rządzącego?

Tradycyjnie dobrze nam się 
układa współpraca z parla-
mentarzystami i nie jest ina-
czej również w tym przypad-
ku. Może nawet i swoim za-
angażowaniem we wsparcie 
spraw miasta pan poseł Michał 
Jach faktycznie się wyróżnia i 
to jest zauważalne. Natomiast 
czy korzystamy z tych możli-
wości, które daje fakt, że par-
lamentarzysta jest ze Stargar-
du, to trzeba pamiętać, że po-
seł stanowi 1/460 sejmu, a je-
śli mówimy o koalicji rządzą-

cej, to trochę inaczej się to roz-
kłada. Niemniej uważam, że 
moglibyśmy podać tutaj róż-
ne przykłady, gdzie zaanga-
żowanie posła Michała Jacha 
przyniosło pozytywne efek-
ty; to są konkrety. Uważam, że 
ta współpraca jest dobra i nie 
spodziewam się, żeby mogło 
być inaczej. 

Jesteśmy jeszcze w roku, w 
którym nastąpiły dwa sym-
boliczne odcięcia. Na począt-
ku 2016 odcięto przymiotnik 
szczeciński od nazwy mia-
sta, a w końcówce roku zo-
stała odcięta głowica kolum-
ny zwycięstwa. Czy są to tylko 
symboliczne wydarzenia, czy 
mają też wymiar praktyczny?

Uważam, że mają również 
wymiar praktyczny, dlatego, 
że przeważnie mieszkańcy na-
szego miasta nigdy nie mówili 
o sobie, że są stargardzianami 
szczecińskimi, czy że mieszka-
ją w Stargardzie Szczecińskim. 
Nasze miasto było określane 
zawsze po prostu - Stargardem. 
Była to więc już zwyczajowo 
przyjęta nazwa, która stała się 
formalnie usankcjonowana. I 
myślę, że nie jest to nic złego. 
Tym bardziej, że Stargard jest 
prastarą słowiańską nazwą. W 
związku z czym wracamy tym 
sposobem w jakimś sensie do 
prastarych słowiańskich ko-
rzeni. Natomiast jeśli chodzi 
o drugi przypadek odcięcia, to 
jest on symboliczny. Niemniej 
chcę podkreślić fakt, że ko-
lumna na Placu Wolności nie 
jest miejscem pochówku żoł-
nierzy. Staramy się z należy-
tym szacunkiem i tak jak to po 
prostu po ludzku wypada, od-
nosić się do poległych żołnie-
rzy radzieckich. Toteż mauzo-
leum, które znajdowało się w 
miejscu obecnego skweru Jana 
Pawła II, zostało przeniesione 
na cmentarz wojenny przy ak-
ceptacji i współfinansowaniu 
władz Federacji Rosyjskiej. I 
myślę, że był to najważniejszy 
fragment i godne miejsce upa-
miętnienia żołnierzy. Nato-
miast kolumna, która pozosta-
ła nie pełniła już funkcji upa-
miętnienia. Zresztą zgodnie z 
umową między Rzeczpospo-
litą Polską a Federacją Rosyj-
ską, miasto powinno otrzymy-
wać z budżetu państwa środki 
na utrzymanie tych miejsc pa-

mięci. Za pośrednictwem wo-
jewody z budżetu państwa cały 
czas dostawaliśmy dofinanso-
wanie na utrzymanie cmen-
tarza wojennego przy ul. Rey-
monta i pomnika radzieckiego 
w Kluczewie. A na obiekt na 
Placu Wolności nie otrzymali-
śmy ani złotówki, co pokazuje, 
jaka była jego prawdziwa ran-
ga. Drugim zaś aspektem spra-
wy jest ekspertyza techniczna, 
która została w tym roku wy-
konana. I ta ekspertyza mówiła 
właśnie o potrzebie usunięcia 
tej głowicy. Faktem jest też, że 
również rada podjęła uchwa-
łę o likwidacji obiektu. Nato-
miast są także bardzo prak-
tyczne tego aspekty, bo prze-
cież każdy kto trochę zna Star-
gard, wie, że Plac Wolności jest 
w tej chwili wąskim gardłem, 
jeśli chodzi o komunikację, 
gdzie w bardzo kolizyjny spo-
sób krzyżuje się ruch pieszych 
z ruchem samochodów i trze-
ba ten problem rozwiązać. Je-
steśmy teraz na etapie przygo-
towywania się do wyboru roz-
wiązania architektonicznego 
i technicznego, które pozwoli 
nam rozdzielić ruch pieszych 
od ruchu samochodów, tak 
by odbywały się one płynnie i 
żeby z sobą nie kolidowały. 

Zbliża się koniec roku. 
Co chciałby przekazać pan 
mieszkańcom Stargardu?

Życzyłbym mieszkańcom 
naszego miasta pogody ducha 
i wiary w dobrą przyszłość, 
bo być może sygnały, jakie do 
nas w tej chwili docierają nie 
są najlepsze, ale wierzę w to, 
że dla miasta i Polski przyjdą 
dobre czasy. I życzę mieszkań-
com, żeby w takim właśnie du-
chu i w takiej atmosferze, spę-
dzali te święta Bożego Naro-
dzenia. Życzyłbym też odrobi-
ny refleksji nad tym, dlaczego 
te święta są dla nas takie waż-
ne i dlaczego powinniśmy je 
w nieco szerszym aspekcie uj-
mować, bo są one przecież jed-
nym z wyrazów naszej tożsa-
mości. Życzę zdrowych, po-
godnych Świąt, a także uda-
nych i wymarzonych prezen-
tów i żeby ten rok 2017 był dla 
nas spokojny i żeby był czasem 
spełnionych marzeń i zrealizo-
wanych planów. 

Dziękuję za rozmowę
Piotr Słomski

Nowy projekt Policji

Dzielnicowy bliżej Nas 
„Dzielnicowy bliżej nas” to współpraca Policji Zachodniopo-
morskiej ze społeczeństwem. Projekt poza zadaniami i nadzo-
rem w obszarze organizacji służby zakłada promocję różnych 
dostępnych możliwości nawiązywania kontaktu z dzielnico-
wym. Projekt sfinansowano z budżetu Rządowego Programu 
Ograniczenia Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” 
im. J. Stasiaka w 2016 roku.

"Dzielnicowy bliżej nas" - to 
projekt mający na celu zmia-
nę społecznego nastawienia 
do policjantów dzielnicowych 
w lokalnym środowisku po-
przez jeszcze lepszą współ-
pracę Policji z członkami spo-
łeczności lokalnej.

Kampania polega między 
innymi na ekspozycji bilbor-
dów na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, pla-
katów informacyjnych oraz 
ulotek. Zgodnie z założenia-
mi projektu dzielnicowy jest 
osobą pierwszego kontaktu z 
obywatelem, rzecznikiem Po-
licji wobec mieszkańców, po-
winien więc cieszyć się du-
żym autorytetem, kształtować 
procesy komunikowania się 
z mieszkańcami, wykazywać 
inicjatywę w pracy na rzecz 
poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców, konstruować 
atrakcyjne programy profi-
laktyczne, współpracować z 
podmiotami rządowymi i po-
zarządowymi na rzez poczu-
cia bezpieczeństwa obywateli, 
być inicjatorem i moderato-
rem życia społecznego w swo-
im rejonie służbowym.

Oczywiście, podstawowym 
zadaniem jest zapobieganie 
zjawiskom naruszenia prawa, 
ale ogromne znaczenie ma 
inicjowanie i organizowanie 
wspólnych działań ze społe-
czeństwem. Działania te mają 
na celu zapobieganie popeł-
nianiu przestępstw i wykro-
czeń oraz innym zjawiskom 
kryminogennym.

Poza tym w czasie trwania 
projektu odbędą się szkole-
nia adresowane do dzielnico-
wych, które pozwolą na do-
skonalenie umiejętności kre-
owania wizerunku dzielni-
cowego (zakres otwartości 
na innych, określenie granic 

własnych kompetencji zawo-
dowych i dostępności czaso-
wej, miejscowej).

Istotnym elementem szko-
lenia będzie nauka wzbu-
dzania zaufania w kontakcie 
ze społeczeństwem, radze-
nia sobie z oporem, udziela-
nia oczekiwanej pomocy, jak 
i określenia wpływu związ-
ku między uczuciami, my-
ślami a działaniami, wpływu 
nastawień i stereotypów w 
myśleniu na kontakty inter-
personalne, wpływu emocji 
i pierwszego wrażenia na za-
chowanie w kontakcie osobi-
stym. Dzielnicowi dowiedzą 
się także jak przygotować wy-
stąpienie publiczne.

W ramach nowej koncepcji 
pracy dzielnicowych wprowa-
dzono nowe kanały komuni-
kacji społecznej z dzielnico-
wym, do których należy zali-
czyć:

• służbowe telefony komór-
kowe z nr przypisanym do re-
jonu służbowego,

• funkcyjne skrzynki poczty 
elektronicznej,

• swobodny dostęp do sieci 
Internet,

• aplikację "Moja Komen-
da",

• opracowywany projekt 
portalu internetowego "Twój 
Dzielnicowy",

• Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa

Zmiana nastawienia pra-
cy dzielnicowego, w ramach 
programu to ukierunkowanie 
zadań na bezpośredni kontakt 
z obywatelem i odciągnięcie 
go od czynności biurowych w 
jednostce organizacyjnej Po-
licji.

kom. Marzena Maćkowiak- Pluta / 
 podkom. Łukasz Famulski

I N F O R M A C J A
Burmistrz Ińska informuje, że na tablicy ogłoszeniowej 

w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku przy ul. Bohaterów Warszawy 38 wywieszony jest 
wykaz nr 15/2016 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Powyższy wykaz zamieszczono również na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy 
i Miasta Ińsko – www.bip.insko.pl

 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 23 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r.

OGŁOSZeNIe
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Szpitalny Oddział Ratunkowy otrzymał prezent

Bawią się i pomagają 
dzieciom
Do miłego wydarzenia doszło w czwartek (22 grudnia) o godzinie 10:30, w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym w Stargardzie. Członkowie goleniowskiego oddziału 4x4 Za-
chodniopomorskie, przekazali szpitalowi kącik zabaw dla dzieci. Prezent został zaku-
piony dzięki organizowanej przez Stowarzyszenie licytacji. 

Stowarzyszenie 4x4 Zachod-
niopomorskie z siedzibą w 
Goleniowie już od siedmiu lat 
bierze udział w przeróżnych ak-
cjach charytatywnych. Człon-
kowie udzielają się m.in. pod-
czas festynów i Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. W tym 
roku goleniowski oddział Sto-
warzyszenia zorganizował akcję 
charytatywną w postaci przejaz-

du oraz balu, podczas którego 
odbyła się licytacja fantów. - W 
tym roku zbieraliśmy pieniądze 
dla dzieci z terenów wiejskich z 
powiatu goleniowskiego, ale z ra-
cji, że uzbieraliśmy więcej środ-
ków, to postanowiliśmy też wspo-
móc powiat stargardzki, stąd ta 
dzisiejsza akcja – wyjaśnia prezes 
Stowarzyszenia Dariusz Tomic-
ki. W obecności przedstawicieli 

Starostwa Powiatowego oraz dy-
rektora szpitala, członkowie go-
leniowskiego oddziału przywieź-
li swoimi terenowymi pojazda-
mi, a następnie wnieśli elementy 
nowoczesnego kącika zabaw dla 
dzieci, który najmłodszym pa-
cjentom ma umilać czas w ocze-
kiwaniu na wizytę. Warto dodać, 
że Stowarzyszenie 4x4 Zachod-
niopomorskie z oddziałem w 
Goleniowie jest zarejestrowane 
i nie zarabia. Członkowie mają 
swoje podstawy statutowe, któ-
re wykonują, głównie zajmują 
się jazdą w terenie. Po pewnym 
czasie osoby tworzące Stowarzy-
szenie postanowiły swoją dzia-
łalnością pomagać dzieciom. - 
Bawiąc się w ten sposób, doszli-
śmy do wniosku, że dobrze jest też 
wspierać. Przez właśnie taką za-
bawę, można zebrać jakieś środ-
ki i wspomóc dzieci – mówi pre-
zes Dariusz Tomicki. Dodajmy, 
że  goleniowski oddział zrzesza 
obecnie 12 członków. 

KR

Darczyńcy elementy kącika zabaw przywieźli swoimi terenowymi samochodami

5 % 
rabatu

 z reklamą

„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.

Moc prezentów i świąteczna 
atmosfera...

We czwartek 22 grudnia w domu Cen-
trum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych przy ul. Andersa o godz. 
16 odbyło się spotkanie dzieci i młodzie-
ży - mieszkańców domu POW nr 6 wraz z 
przedstawicielami zarządu ROD 4 Marca, 
którzy obdarowali je świątecznymi prezen-
tami.

- Jest to prezent dla dzieci od nas działkow-
ców - powiedział prezes ROD im. 4 Marca 
Stanisław Grudziński - Cieszy nas naprawdę 
to, że możemy sprawić radość tym dzieciom.

- Grudzień jest miesiącem, kiedy takie im-
prezy są liczne. Jest wielu sponsorów, dzie-
ci otrzymują dużo prezentów - mówi Edyta 
Włodawska, wychowawca w placówce opie-
kuńczo-wychowawczej nr 6 - Nie jest to więc 
pierwsza tego typu impreza mikołajowa i my-
ślę też, że nie ostatnia. W czasie przedświą-
tecznym próbujemy tak jak w domach przy-
gotowywać się do Bożego Narodzenia. Chce-
my ukierunkować dzieci nie tylko na pre-
zenty, ale przede wszystkim, aby przeżywa-
ły święta duchowo. Jest więc np. śpiewanie 
kolęd. W samą wigilię jest też 
wspólna kolacja - stwierdza E. 
Włodawska.

(ps)

Wiele dzieci otrzymując prezent recytowało wiersze

Ewa Halarewicz - ur. 20 grudnia, w. 2.200 
g., dł. 49 cm. Córka Żanety i Andrzeja

Róża Oliwia Kowalczyk - ur. 12 grudnia, w. 2.900 
g., dł. 53 cm. Córka Marty i Konrada, siostra Wik-
torii Anny

OGŁOSZeNIe
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Naszym obecnym i przyszłym Klientom
życzymy radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
                        oraz samych sukcesów 

                       w nadchodzącym 
                       2017 Nowym Roku

Cukiernia 
Jacek Placek

Ogólnopolska Olimpiada logistyczna w Poznaniu

Uczennica z ZS nr 2 w finale
O IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Wyższą 
Szkołę Logistyki w Poznaniu pod patronatem MEN, już teraz można powiedzieć, że jest 
wyjątkowa. W logistycznych zmaganiach wystartowała rekordowa liczba 7806 uczestni-
ków z 316 szkół. To najwyższy wynik w historii konkursu organizowanego od dziewięciu 
lat. Do drugiego etapu awansowało 712 osób, które wykazały się największą wiedzą z 
zakresu transportu, spedycji i logistyki. 

Z Zespołu Szkół nr 2 do eta-
pu regionalnego zakwalifiko-
wały się trzy uczennice z kla-
sy 4L: Katarzyna Mężyńska, 
Izabela Iwaniuk i Roksana Ja-
kóbczak. Wszystkie wybra-
ły zawód technika logistyka. 
Z tej wybitnej trójki do etapu 
centralnego awansowała Ka-
tarzyna Mężyńska, która bę-
dzie reprezentowała szkołę w 
wielkim finale olimpiady za-
planowanym na 3 marca 2017 
r. Organizacją szkolnego eta-
pu Ogólnopolskiej Olimpiady 
Logistycznej oraz przygoto-
waniem młodzieży do kolej-
nych etapów tego prestiżowe-
go konkursu zajmuje się na-
uczycielka przedmiotów lo-
gistycznych - p. Jolanta Stęp-
czyńska. 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 
2 – p. Marcin Przepióra i opie-
kunka grupy pogratulowa-
li Kasi awansu i życzyli suk-
cesu w finale, w którym jest 
o co walczyć. Na najlepszych 
młodych logistyków czekają 
bezpłatne studia w Wyższej 
Szkole Logistyki, zwolnienie z 
części pisemnej egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje 
zawodowe, atrakcyjne staże w 
przedsiębiorstwach będących 
liderami w branży oraz war-
tościowe nagrody rzeczowe.

Jacek Podgórski
ZS nr 2

Zgłoś swój wiersz 
do konkursu

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

Piękna jest radość w święta, 
Ciepłe są myśli o bliskich. 
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczy w Święta nas wszystkich.

Wesołych Świąt 
oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku 
życzy 

Radna Rady Miejskiej
Edyta DOMIŃCZAK 

Kontakt w sprawach społecznych 
e.dominczak@um.stargard.pl
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Zagadki
Cały biały. Nos z marchewki.
Gdy jest słońce nagle znika.
Garnek stary ma na głowie.
Zamiast ręki ma patyka.
         ***
Można się poskarżyć pani,
że niegrzeczny jest bo szczypie.
Jednak trzeba mu to przyznać, 
że pięknie maluje zimą na szybie. 
         ***
Nie czerwona, nie niebieska
Nie różowa, nie błękitna.
Myślę, myślę, nie pamiętam…
Jaki kolor ma choinka?

Zabawa w słówka
Znajdź w wyrazie KOLOROWY 
ukryte inne wyrazy: KROWY, OKO, KOLOR.
A może widzisz jeszcze jakieś ukryte słowo? 

Szczeciński teatr  
ma dla czytelników  
ŚWIĄTECZNY KONKURS 
Pytanie 1: Jaki tytuł nosi spektakl, którego premiera odbędzie się 
w marcu, już 2017 roku, oczywiście w Teatrze Lalek „Pleciuga”?  

Podpowiedzi szukajcie na stronie www.pleciuga.pl
Dla pierwszej osoby, która zadzwoni do redakcji naszej gazety i poda 

prawidłową odpowiedź mamy nagrodę. To dwa bezpłatne bilety na ten 
właśnie, marcowy spektakl. Zapraszamy!  Dzwońcie  91 404 50 14.  

Repertuar Teatru Lalek „Pleciuga” w miesiącu styczniu
07.01 sobota g.16.00 Jabłoneczka, reż. Laura Słabińska
08.01 niedziela g. 11.00 Jabłoneczka, reż. Laura Słabińska
10.01 wtorek g.9.30 i 11.30 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
11.01 środa g.9.30 i 11.30 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
12.01 czwartek g 9.30 i g. 11.30 Jabłoneczka, reż. Laura Słabińska
13.01 piątek g.17.00 Czarodzieje, reż. Wojciech Kobrzyński
14.01 sobota g.16.00 A ku – ku, reż. Maria Jamińska
15.01 niedziela g. 11.00 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
17.01 wtorek g. 9.30 i 11.30 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
18.01 środa g. 9.30 i 11.30 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
19.01 czwartek g. 9.30 i 11.30 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
20.01 piątek g.10.00 Kraina Śpiochów, reż. Zbigniew Niecikowski
21.01 sobota g. 16.00 Nie dość blada królewna, reż. Ewa Piotrowska
22.01 niedziela g. 11.00 Rosnę, reż. Mariola Fajak Słomińska, Janusz Słomiński
24.01 wtorek g. 9.30 i 11.30 Nie dość blada królewna, reż. Ewa Piotrowska
25.01 środa g. 9.30 i 11.30 Nie dość blada królewna, reż.Ewa Piotrowska
26.01 czwartek g. 9.30 i 11.30 Nie dość blada królewna, reż. Ewa Piotrowska
27.01 Piątek g. 10.00 Nie dość blada królewna, reż. Ewa Piotrowska
28.01 sobota g.16.00 Rosnę, reż. Mariola Fajak Słomińska, Janusz Słomiński
29.01 niedziela g.11.00 Trzy bajki o smoku, reż. Dariusz Kamiński
31.01 wtorek g.9.30 i 11.30 Trzy bajki o smoku, reż. Dariusz Kamiński
Spektakle dla dorosłych 
20.01 piątek g. 19.00 Disco Macabre, reż. Arkadiusz Buszko
27.01 piątek g. 19.00 Disco Macabre, reż. Arkadiusz Buszko

Zapraszamy !!!
Godziny spektakli proszę konsultować w Teatrze Lalek "Pleciuga"

Słownik słówek rozmaitych Kota Kosmatego

Ktoś bliski
Dobry wieczór. Jestem ko-

smatym kotem. 
Nie będę mówił dzień dobry, 

bo wydaje mi się, że właśnie za-
padł zmrok. Zupełnie nie 
wiem, jak to się stało… Kiedy 
kładłem się spać, a było to za-
raz po śniadaniu, było zupełnie 
jasno. Śniły mi się rzeczy nie-
zwykłe, magiczne, nieprawdo-
podobne. A snów miałem kil-
ka. 

Mogę je nawet opowiedzieć, 
miau.  

Sen pierwszy. Wyszedłem so-
bie nad rzekę. 

Spacerowałem, ziewałem, 
przysiadłem na brzegu. Kiedy 
tak sobie siedziałem, nagle tra-
wa pogilgotała mnie w nos, 
więc kichnąłem.  Jak tylko zro-
biłem głośne A- psik! Z wody 
na brzeg, tuż pod moje łapki 
wyskoczyła ryba. Nie za duża. 
Taka normalna rybka, mała 
właściwie. 

Miau! Zdziwiłem się bardzo. 
Kichnąłem znowu i druga ryba 
wyskoczyła na brzeg. Kichną-
łem po raz trzeci… No i wła-
śnie wtedy skończył się mój 
sen. Ach, jaka szkoda. To był 
taki piękny sen. Miau. 

Drugi sen był równie wspa-
niały. 

Była zima. Szedłem sobie 
przez las. Śnieg skrzypiał pod 
moimi łapkami. Było zimno, 
bardzo zimno. Nos czerwony, 
uszy zamieniły się w lodowe, 
sterczące kosmyki. Marzłem 
bardzo. Wtedy usłyszałem sze-
lest. Zza drzew wyłoniła się we-
soła wiewiórka. 

- Cześć kot! - Zawołała. 
- Czeeeeść, wiewióra.- Odpo-

wiedziałem 
I wtedy wiewiórka powie-

działa radośnie – Wesołych 
Świąt! I podarowała mi złotą 
szyszkę. 

Po co mi szyszka pomyśla-
łem. Przecież jest zimno, mroź-
nie, okropnie. 

Jednak wtedy stała się rzecz 
niezwykła. Moje łapki, w któ-
rych trzymałem szyszkę zrobiły 
się różowe i cieplutkie. Szyszka 
mnie ogrzewała! Miau! Przyło-
żyłem szyszkę do ogona, ogrzał 
się natychmiast. Dotknąłem 
szyszką zziębniętego noska i 
poczułem jak robi się ciepły i 
mięciutki. 

No szyszka była wspaniała i 
na pewno zaczarowana! Chcia-
łem jeszcze przyłożyć szyszkę 
do uszu, ale wtedy sen się nagle 
skończył. 

Och! Obudziłem się z wiel-

kim żalem. Co za nieszczęście! 
Taki piękny sen! Miałem rybki 
i grzejącą szyszkę! Och jaki 
piękny miałem sen!

I wtedy podeszła do mnie 
mama. Moja mama. Kocia 
mama. Miała w łapkach talerz 
pełen gorących racuchów. Ra-
cuchy pachniały cudownie cy-
namonem i jabłkami. 

Miau! Nie potrzebne mi sny, 
potrzebny mi tylko ktoś bliski. 
Zamiast rybek mam racuchy. Za-
miast szyszki ciepłe racuchy 
ogrzewają mi łapki. Racuchy i 
ktoś bliski. Na przykład mama, 
bo właśnie usiadła koło mnie i 
otuliła mnie swoim ogonem.

 
Drapię pazurem na pożegnanie  

Kot Kosmaty

Wesołych Świąt
Pełnych uśmiechu 

i bliskości
Radości i spokoju 
wszystkim małym 

dzieciom, 
życzą  

dorosłe dzieci!

Redakcja Violina Janiszewska
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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

Na początku było Sło-
wo, a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku 
u Boga. Wszystko przez 
Nie się stało, a bez Nie-
go nic się nie stało, co 
się stało. W Nim było ży-
cie, a życie było światło-
ścią ludzi, a światłość w 
ciemności świeci i ciem-
ność jej nie ogarnęła. Po-
jawił się człowiek posła-
ny przez Boga Jan mu 

było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć 
o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on 
światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o Światło-
ści. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego czło-
wieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a 
świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło 
do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym 
jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A 
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądali-
śmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od 
Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i gło-
śno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, 
który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzyma-
li - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez 
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który 
jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył. (J 1,1-18)

Święta Bożego Narodzenia pokazują nam to, o czym pi-
sze św. Jan Ewangelista w swoim Prologu, że Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało wśród nas. Od samego początku 
istnienia świata Słowo odgrywało bardzo ważną funkcję. 
Słowo ma moc sprawczą. Gdy powstawał świat, Bóg wy-
powiadał słowo i wszystko powstawało. Odwieczne Słowo 
przyjmuje cielesną postać, Syn Boży staje się człowiekiem. 
Jak zapowiadali prorocy, będzie On nosił imię: Emmanu-
el, to znaczy Bóg z nami. To imię dziś zyskuje na swoje ak-
tualności. Bóg rzeczywiście jest z nami. Syn Boży zstępu-

je na ziemię, staje się człowiekiem. Staje się jednym z nas. 
Bóg już nie może być bliżej człowieka jak przez przyjście. 
On wychodzi ku nam, ku każdemu z nas. Bóg z nami- jego 
imię. Bóg z nami w swoim Słowie. Bóg z nami w sakramen-
tach świętych, Bóg z nami- obecny w naszej codzienności. 
Syn Boży przez swoje wcielenie pragnie nas zapewnić, że 
nie jesteśmy już sami, że z nami obecny jest nasz Bóg! Nie 
jesteśmy już sami w naszych życiowych trudnościach, w 
naszych troskach i problemach. Nie jesteśmy sami w na-
szej samotności, chorobie, bo Bóg jest z nami. On przycho-
dzi byśmy prawdziwie odczuli Jego obecność. Ewangelista 
Jan napisał, że każdy kto przyjmuje Słowo otrzymuje moc. 
Przyjmij przychodzącego Syna Bożego do swojego życia, a 
otrzymasz moc, moc o wiele większą niż wszystkie ciem-
ności twojego życia. To Słowo ma moc! Słowo staje się cia-
łem. To Słowo chce stać się ciałem w Tobie. Ono chce być 
Bogiem z Tobą. Bóg wyszedł ku nam, ale cała reszta zale-
ży już od nas. To ode mnie zależy czy będę karmił się Jego 
Słowem- czytał Pismo Święte. To ode mnie zależy czy będę 
przystępował do spowiedzi świętej i karmił się Komunią 
Świętą. Słowo przychodzi, ale czy pozwolę Mu aby stawało 
się we mnie ciałem? Czy pozwolę by to Słowo poruszało i 
przemieniało moje serce? Syn Boży przychodzi, aby odno-
wić naszą godność zniszczoną przez grzech. Syn Boży przy-
chodzi, aby wlać w nasze życie prawdziwą radość, wlać na-
dzieję. Przychodzi z Dobrą Nowiną. Syn Boży przychodzi 
by stać się dla nas darem. Jan daje o Nim świadectwo, za-
świadcza o przychodzącej światłości. Tylko ten, kto faktycz-
nie przyjmie Syna Bożego do swojego życia może stawać 
się Jego świadkiem. Tylko ten kto pozwoli by Boże świa-
tło trafiło do Jego serca może dawać świadectwo wiary z 
mocą. Syn Boży stał się darem dla nas. On chce nas przez to 
nauczyć stawania się darem dla innych. To jest odczuwal-
ne zawsze w czasie świąt Bożego Narodzenia. Dar z siebie. 
Domy przepełnione są życzliwością, pięknymi rozmowami, 
obdarowujemy się prezentami. W tym wszystkim jest pełno 
dobroci. Coś jednak dzieje się po świętach, że wracamy do 
szarej codzienności i już nie ma w nas tego dobra. Czyżby 
na święta wynikało to z naszego wysiłku? Udało się. Pilno-
wałem się by być miłym. Nie lepiej przyjąć Syna Bożego do 
swojego życia, aby On mnie przemienił i abym był miłym 
nie tylko od święta? Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas. Życzę by Nowonarodzony zamieszkał w Twoim 
sercu, a poczujesz się naprawdę szczęśliwym.

Ks. Krystian Dylewski 
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konkurs plastyczny w książnicy Stargardzkiej

 „Sienkiewiczowskie inspiracje”
We środę 21 grudnia w Książnicy Stargardzkiej odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia dziesiątej już edycji konkursu plastycznego inspirowanego 
dorobkiem artystycznym twórcy, który na mocy Uchwały Sejmu RP staje się Patronem danego roku kalendarzowego. Tegorocznym jego bohaterem 
był Henryk Sienkiewicz. Wybór ten wiąże się z obchodzoną w tym roku 170 rocznicą urodzin pisarza, 100 rocznicą jego śmierci oraz ustanowieniem 
przez Sejm RP rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

Licznie zgromadzonych: dy-
rektora II LO w Stargardzie – 
Andrzeja Kałużę, grono nauczy-
cielskie oraz uczniów, w imie-
niu Dyrektora Książnicy, przy-
witała kierownik wypożyczalni 
głównej – Małgorzata Janowicz. 
Przybyłych na uroczystość po-
witał również dyrektor II LO.

W konkursie wzięło udział 44 
indywidualnych twórców, repre-
zentujących szkoły podstawo-
we, gimnazjalne i ponadgimna-
zjalne Stargardu i powiatu star-
gardzkiego. Jury, w składzie: Be-
ata Śpiechowicz – przewodni-
cząca oraz członkowie: Bożena 
Waszak, Maria Gąssowska, Ka-
tarzyna Smykla, dokonało oce-
ny złożonych prac, reprezentu-

jących wysoki poziom zaawan-
sowania artystycznego i warsz-
tatowego. Autorzy prac przed-
stawili w nich najbardziej zna-
nych sienkiewiczowskich boha-
terów, m. in.: Stasia i Nel, Oleń-
kę, Zbyszka z Bogdańca, Danuś-
kę, Latarnika, Janka Muzykan-
ta, Ligię, Zawiszę Czarnego z 
gromadą Krzyżaków. Oceniono 
walory artystyczne poszczegól-
nych prac, technikę ich wyko-
nania, kompozycję, kolorystykę. 
O kreatywności twórców świad-
czyć może różnorodność stoso-
wanych przez nich technik pla-
stycznych. Ogółem przyznano 
15 nagród. 

W kategorii szkół podsta-
wowych spośród 22 prac wy-

łoniono trzy miejsca główne i 
trzy równorzędne wyróżnienia. 
Wszystkie prace w tej kategorii 
przedstawiały bohaterów powie-
ści „W pustyni i w puszczy”.

Nagrody otrzymały:I miejsce 
– Gabriela Baszak – kl. V E SP 
nr 5 w Stargardzie,

II miejsce – Zuzanna Dzie-
dzic – kl. VI B SP nr 5 w Star-
gardzie, III miejsce – Zuzanna 
Szymańska – kl. IV C SP nr 5 w 
Stargardzie.

Wyróżnienia otrzymali:
Joanna Nowak – kl. V C SP nr 

2 w Stargardzie, Natalia Brzo-
zowska – kl. V B SP nr 5 w Star-
gardzie, Piotr Pytlik – kl. VI C 
SP nr 5 w Stargardzie.

W kategorii szkół gimnazjal-

nych jury przyznało trzy miej-
sca:

I miejsce – Aleksandra Chu-
dzio – kl. III B Gimnazjum nr 2 
w Stargardzie, 

II miejsce – Sylwia Szunejko 
– kl. III Gimnazjum w Maria-
nowie, III miejsce – Aleksandra 
Chwarszczyńska – kl. II A Gim-
nazjum w Dolicach.

Spośród 18 prac uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych na-
grodzono łącznie 6 prac:

I miejsce – Nikola Boruk – kl. 
III E II LO w Stargardzie, II miej-
sce – Grzegorz Sakłak – kl. I B 
Liceum Ogólnokształcące CKU, 
III miejsce – Natalia Gawroń-
ska – kl. II E Zespół Szkół nr 2 
w Stargardzie.

Wyróżnienia otrzymały:
Ewelina Domańska – kl. III D 

II LO w Stargardzie, Katarzyna 
Styrnal – kl. III D II LO w Star-
gardzie, Gracjana Sobierajska – 
kl. II th Zespół Szkół nr 1 w Star-
gardzie.

Zwycięzcom wręczono na-
grody książkowe, których fun-
datorem był współorganizator 
konkursu – II Liceum Ogólno-
kształcące im. C. K. Norwida w 
Stargardzie.

Zgromadzeni na uroczystości 
mogli obejrzeć wyeksponowa-
ne nagrodzone prace, w trafny 
sposób ilustrujące literacką spu-
ściznę Henryka Sienkiewicza, 

stające się jednocześnie wspa-
niałym jej graficznym dopełnie-
niem. 

Książnica Stargardzka

Laureaci konkursu plastycznego

W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych zwyciężyła praca Nikoli Boruk z 
II LO

W kategorii szkół gimnazjalnych zwy-
ciężyła praca  Aleksandry Chudzio z 
Gimnazjum nr 2

Spektakl Muzyczny w SCk

„Biała Pierzynka”
We środę 21 grudnia na Sali Teatralno-Kinowej Star-
gardzkiego Centrum Kultury odbył się Spektakl Muzycz-
ny “Biała Pierzynka”.  

Jest to największe świąteczne spotka-
nie muzyczno-taneczne w naszym mie-
ście. Magiczną atmosferę zagwarantowa-
ły śpiewające “Rupaki” pod kierunkiem 
Ewy Krysian oraz tancerki z zespołu 
“Gest” z choreografem Małgorzatą Flas. 

W tym roku grudniowe występy również 
okazały się ogromnym sukcesem sce-
nicznym.

Maciej Dura-Pomarański

Śpiewające Rupaki, oraz tancerki z zespołu Gest wraz z opiekunkami Panią Ewą Krysian i Małgorzatą FlasSpektakl Muzyczny Biała PierzynkaŚpiewające Rupaki
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Toyota zwiększyła sprzedaż hybryd o ponad 100%
Polacy coraz bardziej doceniają 

samochody hybrydowe, widząc w 
nich realną alternatywę dla drogich 
w eksploatacji konwencjonalnych 
aut. Toyota co roku odnotowuje ko-
lejne rekordy sprzedaży samocho-
dów spalinowo-elektrycznych. W 
2016 roku Toyota spodziewa się ko-
lejnych sukcesów – wskazują na to 
wyniki z 3 kwartałów tego roku.
•	 Sprzedaż hybryd Toyoty w Pol-

sce od stycznia do września 
2016 wyniosła 5 562 egzempla-
rzy;

•	 Wzrost w stosunku do tego sa-
mego okresu 2015 roku o 106%;

•	 Sprzedaż Aurisa Hybrid – 2 789 
egz. (wzrost o 47% w por. do 
okresu styczeń – wrzesień 2015);

•	 Udział napędu hybrydowego 
w całkowitej sprzedaży modelu 
wynosi 35%;

•	 RAV4 Hybrid od kwietnia do 
września 2016 roku uzyskał wy-
nik sprzedaży 1 536 egzempla-
rzy;

•	 We wrześniu 2016 złożono 1 100 
zamówień na auta z napędem 
hybrydowym Toyoty.

Najpopularniejszym samocho-
dem hybrydowym Toyoty w Polsce 
jest kompaktowy Auris Hybrid, któ-

ry utrzymuje się na wiodącej pozycji 
niemal od początku swojej obecno-
ści na polskim rynku. W ciągu pierw-
szych 9 miesięcy tego roku Polacy 
kupili 2 789 egzemplarzy, o 47% wię-
cej niż rok wcześniej. Auto dostępne 
jest w wersji hatchback oraz kom-
bi (Touring Sports). Udział napędu 
hybrydowego w ogólnej sprzedaży 
tego modelu wzrósł z 27,5% w okre-
sie od stycznia do września 2015 
roku do niemal 35% w tym roku.

Drugie miejsce wśród najchętniej 
wybieranych modeli hybrydowych 
zajął RAV4 Hybrid, który zadebiuto-
wał w kwietniu tego roku. Do końca 

września z salonów wyjechało 1 536 
egzemplarzy.

Yarisa Hybrid kupiło do tej pory 
1057 klientów, o 34 % (270 egz.) wię-
cej niż w pierwszych trzech kwarta-
łach 2015 roku. Już 12,5% nowych 
Yarisów opuszczających salony w 
tym roku to hybrydy.

Debiut Toyoty Prius 4. generacji 
okazał się spektakularnym sukce-
sem. Prius to pierwszy i najpopular-
niejszy model hybrydowy na świe-
cie, którego globalna sprzedaż zbli-
ża się do 4 milionów egzemplarzy. W 
Europie model jest flagową hybry-
dą Toyoty, wprowadzającą na rynek 

najbardziej zaawansowane rozwią-
zania technologiczne oraz nową ja-
kość. Sprzedaż rodziny Priusa w Pol-
sce do końca września 2016 wynio-
sła 180 egzemplarzy.

Zainteresowanie hybrydami Toyo-
ty rośnie niemal z miesiąca na mie-

siąc. We wrześniu klienci marki zło-
żyli ponad 1100 zamówień na auta z 
napędem hybrydowym. Ogromnym 
sukcesem okazał się nowy hybrydo-
wy crossover C-HR – w ciągu 30 dni 
trwania przedsprzedaży zamówiono 
480 aut hybrydowych.

Toyota, lider technologii hybrydo-
wej i największy producent hybryd 
na świecie, oferuje obecnie w Polsce 

5 modeli z tym napędem z 5 najważ-
niejszych segmentów. W tym roku 
do salonów trafiły dwie nowości – 
RAV4 Hybrid i Prius 4. generacji. We 
wrześniu tego roku ruszyła przed-
sprzedaż przełomowego, zupełnie 
nowego crossovera C-HR, którego 

premiera zapowiadana jest na po-
czątek przyszłego roku. W 2017 roku 
będzie miał swój debiut także Prius 
Plug-in Hybrid drugiej generacji, je-
dyny samochód hybrydowy w ofer-
cie Toyoty zasilany dodatkowo z sie-
ci energetycznej, którego zasięg w 
trybie elektrycznym wynosi 50 km, 
zaś średnie zużycie paliwa to tylko 1 
l/100 km.
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Sprzedaż hybryd Toyoty w Polsce 
Model styczeń – wrzesień 2016 
Auris Hybrid 2 789 
RAV4 Hybrid 1 536 
Yaris Hybrid 1 057 
Rodzina Priusa 180 
Łącznie 5 562 
 
 
Zainteresowanie hybrydami Toyoty rośnie niemal z miesiąca na miesiąc. 
We wrześniu klienci marki złożyli ponad 1100 zamówień na auta z 
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Zamówienia hybryd Toyoty w Polsce we wrześniu 2016 roku 
Model  Liczba zamówień 
C-HR Hybrid 480 
RAV4 Hybrid 264 
Auris Hybrid 263 
Yaris Hybrid 107 
Prius 22 
Łącznie 1 136 
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Toyota Szczecin Mieszka
ul. Mieszka I 25b
71-007 Szczecin
tel. 91 433 74 44
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Szczecin Struga
ul. Struga 17
70-777 Szczecin
tel. 91 464 41 60
www.toyotaszczecin.pl

Toyota Nowogard
ul. 3 Maja 27b
72-200 Nowogard
tel. 91 392 57 00
www.toyotanowogard.pl

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość a Nowy Rok 

obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku 2017

wszystkim swoim Odbiorcom
życzy

Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o.
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Z cyklu: Fundusze Europejskie są blisko Ciebie. - odc. 11

Nowocześnie to znaczy ekologicznie
W tym odcinku naszego cyklu poruszamy zagadnienie zaangażowania Funduszy Europejskich w ochronę środowiska w tym zmniej-
szenie szkodliwych emisyjności, wykorzystanie naturalnych zasobów energetycznych czy produkcję tzw. zielonej energii

Wymogi formalne stawiane 
przed gospodarką i inwestora-
mi związane z ochroną środowi-
ska i zasobów naturalnych stają 
się coraz bardziej rygorystycz-
ne. Wynika to ze wzrastającej 
świadomości stopnia degrada-
cji ekologicznej naszej planety 
do jakiej doprowadziła wielo-
wiekowa niekontrolowana eks-
ploatacja zasobów naturalnych 
oraz bezkarna emisja różnego 
rodzaju zanieczyszczeń. Całe 
szczęście ten, groźny dla egzy-
stencji ludzi, stopień degrada-
cji naszego środowiska natural-
nego uruchomił w końcu także 
refleksje jak i konkretne działa-
nia.  Ważne stało się  racjonal-
ne korzystanie z zasobów natu-
ralnych i istotne ograniczenie 
ilości czynników szkodliwych 
dla życia biologicznego planety. 
Oprócz wzrostu poziomu świa-
domości zagrożeń jak i bardziej 
restrykcyjnych regulacji prawa, 
kolejnym impulsem do działań 
proekologicznych są także od-
powiednie zachęty ekonomicz-
ne – powinno się opłacać być ni-
skoemisyjnym, energooszczęd-
nym czy ekologicznym w peł-
nym rozumieniu tego pojęcia. 
Fundusze Europejskie istotnie 
wspomagają takie przyjazne śro-
dowisku przeorientowanie i to 
zarówno przedsiębiorców ,firm 
, stowarzyszeń jak i różnych in-
stytucji w tym publicznych. 

Założenia środowiskowe Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego

Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020 okre-
śla priorytety także w obszarach 
związanych z ochroną środowi-
ska, zmniejszeniem emisyjności 
czy wykorzystaniem naturalnych 
źródeł energetycznych.  Wynika z 
nich, że w naszym województwie 
określono w ramach przyjętych 
priorytetów ogólnych także 
szczególnie preferowane kierunki 
inwestycyjne. I tak np. w projek-
tach dotyczących  odnawialnych 
źródeł energii, dotyczy to insta-
lacji  fotowoltaicznych i wytwa-
rzania energii z biomasy. To są 
najbardziej ekologiczne techno-
logicznie ze znanych sposobów 
uzyskiwania zielonej energii dla-
tego, że nie niosą żadnych skut-
ków ubocznych dla otoczenia. 

(jak np. wiatraki czy elektrow-
nie wodne).  Takie ukierunkowa-
nie wspomagania to duża szansa 
zarówno dla projektujących elek-
trownie z wykorzystaniem wspo-
mnianych instalacji jak i np. dla 
rolników. Instalacje wytwarzają-
ce biogaz wykorzystują bowiem 
surowiec organiczny będący albo 
produktem albo odpadem w go-
spodarstwach rolnych. Biogaz 
(metan) pozyskuje się również 
ze składowisk odpadów komu-
nalnych – powstaje on tam jako 
produkt procesów gnilnych. Na-
tomiast preferencje w zakresie 
energii słonecznej stanowią za-
razem wspomaganie rozwoju 
technologicznego – fotowoltani-
ka należy bowiem do innowacyj-
nych i wysoko technologicznie 
zaawansowanych dziedzin. 

Działanie 2.10 i.... więcej zie-
lonej energii

W ramach działania 2.10- 

zwiększenie wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii, 
wspomagana jest, rozbudowa, 
modernizacja jednostek wytwa-
rzających energię elektryczną i/
lub cieplną z odnawialnych źró-
deł energii wraz z niezbędną in-
frastrukturą przyłączeniową do 
sieci dystrybucyjnych). W za-
łożeniach RPO WZ to bardzo 
ważne działanie dlatego w 2017 
roku będą organizowane  kolej-
ne konkursy .   31.01.2017 roz-
pocznie się nabór w konkur-
sie na budowę rozbudowę bądź 
modernizacje wytwórni energii 
korzystających z odnawialnych 
źródeł. Ten nabór będzie trwał 
do 28.02. 2017.  W konkursie 
tym planuje  się dofinansowa-
nie z Funduszy Europejskich, 
projektów zakwalifikowanych, 
w kwocie ogólnej około 75 mln 
złotych.  

W październiku 2016 roz-
strzygnięto poprzedni konkurs, 

w którym kwotą ponad 95 mln 
zł dofinansowano 48 projektów 
na łączną wartość inwestycji 
ponad 215 mln. Wśród dofinan-
sowanych projektów są. in:

- budowa elektrociepłowni na 
biomasę wraz z niezbędną infra-
strukturą w Pyrzycach (prawie 
16 mln dofinansowania)

- budowa instalacji fotowolta-
icznej w Miejskim Przedsiębior-
stwie Gospodarki Komunalnej 
w Stargardzie ( dofinasowanie 
ponad 8 mln)

- Zwiększenie wykorzystania 
energii słonecznej w miejskich 
jednostkach organizacyjnych w 
Szczecinie (ponad 5 mln dofina-
sowania)

- Modernizacja elektrowni 
wodnej w Borowie na rzece Dra-
wie (ponad 2,5 mln zł dofinaso-
wania)

Warto dodać, że aż 43 z tych 
projektów dotyczy inwestycji 
polegających na  budowie wy-

twórni energii elektrycznej z 
wykorzystaniem   ogniw  foto-
woltaicznych. I chodzi nie tylko 
o duże instalacje. Wiele z nich 
to niewielkie instalacje dacho-
we na budynkach użyteczności 
publicznej, budynkach firm i za-
kładów a także dachach kościo-
łów. Te małe instalacje pracują 
tylko na potrzeby własne inwe-
storów. Fundusze przeznaczo-
ne na to działanie to wyjątkowa 
szansa optymalizacji kosztów 
energii i ogrzewania firmy czy 
instytucji 

Wspomaganie rozwoju   wy-
korzystania odnawialnych źró-
deł energii jest podyktowane  
koniecznością osiągnięcia w Pol-
sce zalecanego w Europie wskaź-
nika. Chodzi o wskaźnik udziału 
energii z OZE w całej zużywanej 
w skali kraju energii. Założenie 
jest takie aby w 2020 roku wy-
nosił on minimum  15 procent.
(obecnie u nas tylko nieco po-
nad 10 procent całkowitej ilości 
energii wytwarzane jest z OZE  )

Po termomodernizacji jest 
oszczędniej i czyściej – działa-
nie 2.7 i 2.5

W listopadzie zakończono ko-
lejny nabór wniosków w działa-
niu 2.7 - modernizacja energe-
tyczna wielorodzinnych budyn-
ków mieszkaniowych. Instytu-
cją ogłaszającą konkurs jest, na 
mocy porozumienia z Zarzą-
dem Województwa Zachodnio-
pomorskiego, Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie. 
Termomodernizacja wspomaga-
na była dotychczas także  przez   
Bank Gospodarstwa Krajowego 
w postaci premii termomoder-
nizacyjnej i  tzw. białych certyfi-
katów. Z tej formy wsparcia sko-
rzystała spółdzielnia mieszka-
niowa Gardno w Nowogardzie  
Kompleksowa termomoderniza-
cja naszych budynków – mówi 
prezes spółdzielni mieszkanio-
wej w Nowogardzie Jan Smoli-
ra – spowodowała zmniejszenie 
rachunków za energie cieplną o 
około 30 procent. W ramach ter-
momodernizacji nie tylko ocie-
plamy budynki czy wymieniamy 
okna i drzwi ale także zmienia-
my często dotychczasowy rodzaj 
ogrzewania. W naszym wypad-
ku spowodowało to, że nie korzy-
stamy już z zanieczyszczających 
środowisko kotłowni węglowych - 

Czynny zabytek techniki - elektrownia wodna w Borowie - dofinansowano modernizację z działania 2.10. fot. www.kaliszpom.pl
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kończy. Te informacje pokazują 
jak ważna gospodarczo ale i spo-
łecznie jest termomodernizacja 
budynków mieszkalnych. Wiele 
z nich budowanych było wcze-
śniej z materiałów nie zapewnia-
jących właściwej izolacji cieplnej 
i ogrzewanych za pomocą prze-
starzałych technologicznie ko-
tłowni. Problem ten w naszym 
województwie gdzie rozwinięte 
było budownictwo z tzw. wiel-
kiej płyty jest szczególnie po-
wszechny. Prezes Smolira pod-
kreśla, że uruchomienie termo-
modernizacji stwarza także oka-
zje na poprawienie estetyki. Bu-
dynki po ociepleniu muszą być na 
nowo otynkowane i pomalowane 
– mówi prezes- to także możli-
wość uporządkowania jednocze-
śnie otoczenia obiektów. 

Według danych na 2013 rok 
ponad 40% finalnego zużycia 
energii (i 36% emisji gazów cie-
plarnianych) następuje w do-
mach, biurach, sklepach i innych 
budynkach. Największy poten-
cjał do oszczędzania energii 
znajduje się tam, gdzie od wie-
lu lat właściciele budynków nie 
mają środków   na sukcesywne 
prace modernizacyjne. Najczę-
ściej towarzyszy temu zjawisko 
ubóstwa energetycznego. Środki 
z RPO WZ mają na celu diame-
tralną odmianę tej sytuacji.

Działanie 3.3 i 3.4 – Szybkie i 
precyzyjne ostrzeganie

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie   przepro-
wadza  także konkursy w ramach 
działań 3.3 i 3.4 RPO WZ. Te-
matem tego ostatniego jest ada-
ptacja do zmian klimatu zarów-
no poprzez systemy wczesnego 
ostrzegania, jak i wyposażanie 
służb ratownictwa. W rozstrzy-
gniętych już konkursach udzie-
lono wsparcia na opracowanie 
i wdrożenie Systemu Wczesne-
go Ostrzegania i Przeciwdziała-
nia Skutkom Powodzi (benefi-
cjent Wodne Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe Województwa 
Zachodniopomorskiego ) oraz 
na regionalny system prewen-
cji na zagrożenia środowisko-
we (beneficjent Komenda Wo-
jewódzka Policji w Szczecinie). 
Znaczącym wsparciem obję-
to zakup samochodów specjali-
stycznych dla ochotniczych stra-
ży pożarnych. RPOWZ umożli-
wił dofinansowanie 7 projektów. 

W ten sposób istotnie popra-
wiono nasycenie specjalistycz-
nym sprzętem (wozy strażackie) 
terenów, w których istnieje  duże 
prawdopodobieństwo wystąpie-
nia pożarów, a także znacząco 
wzmocniono systemy wczesne-
go ostrzegania i reagowania.     

Natomiast w konkursie na 
działanie 3.3 „Poprawa stanu 
środowiska miejskiego”  wspar-
cie w kwocie ponad 22 mln zło-
tych otrzymało aż 13 gmin. To w 
tym konkursie wsparcie w kwo-
cie 1,3 mln złotych  otrzyma-
ła także gmina Nowogard. Do-
finansowano jej wniosek na  na 
budowę i przebudowę kanali-
zacji deszczowej umożliwiającą 
rozdział sieci ogólnospławnej na 
sieć kanalizacji deszczowej i ka-
nalizacji sanitarnej. Dotychcza-
sowy brak tego rozdziału skut-
kuje okresowym wybijaniem 
studzienek kanalizacyjnych na 
dużym obszarze miejskim. W 
wyniku zakończenia prac obję-
tych dofinansowaniem   problem 
ten zostanie rozwiązany- infor-
muje Tadeusz Fiejdasz kierow-
nik Wydziału Ochrony Środo-
wiska UM- nie będzie już dosta-
wała się do kanalizacji sanitarnej 
woda deszczowa z terenu kilku 
ulic oraz z wielu nieruchomości 
położonych w tych rejonach. 

O czystą wodę - działanie 3.5 
i 3.6

We wrześniu 2016 roku roz-
strzygnięto konkursy jeden z 
działania 3.5 na wsparcie roz-
woju sieci wodociągowych, 

a drugi na wsparcie systemu 
oczyszczania ścieków (działa-
nie 3.6). Beneficjantami są tutaj 
samorządy i przedsiębiorstwa 
wodno-kanalizacyjne zaś insty-
tucją pośredniczącą jest Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. Trwają dwa kolej-
ne konkursy: 30 grudnia 2016 
roku kończy się nabór w kon-
kursie na wsparcie systemów 
oczyszczania ścieków (działa-
nie 3.6) Również do 30 grudnia  
2016 przedłużono nabór wnio-
sków na projekty rozwój sieci 
wodociągowej (działanie 3.5).    

Jak można to jedź rowerem – 
działanie 4.6

Do zmniejszania zanieczysz-
czeń powietrza przyczynia się 
też przesiadanie z samochodów 
na komunikację publiczną oraz 
na rowery. Fundusze Europej-
skie dofinansowują konsekwent-
nie budowę tras rowerowych Po-
morza Zachodniego oraz ścieżki 
rowerowe w miastach. Tę po-
trzebę dostrzegają także samo-
rządy. W projekt stworzenia sie-
ci 1000 kilometrów tras rowero-
wych w naszym województwie 
planuje się zaangażować blisko 
70 Zachodniopomorskich gmin 
i powiatów. Część tras przebie-
gać będzie przy drogach, część 
przez parki krajobrazowe; nie-
które odcinki wykorzystywać 
będą istniejącą infrastrukturę i 
biec po wałach przeciwpowo-
dziowych lub nasypach nieczyn-
nej kolejki wąskotorowej. Taki 
projekt stał już na terenie Związ-

ku Miast i Gmin Dorzecza Par-
sęty gdzie ze środków RPOWZ 
wybudowano 57 km ścieżek ro-
werowych. Programy Krajowe

Wsparcie na działania w 
omawianych tutaj zakresach 
można uzyskać także w kon-
kursach krajowych. Instytucją 
organizującą konkursy w ra-
mach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
jest Narodowy Fundusz Gospo-
darki Wodnej i Ochrony Środo-
wiska. W ostatnich dniach opu-
blikowano wyniki konkursu na 
wspieranie efektywności ener-
getycznej w budynkach uży-
teczności publicznej. Dofinan-
sowaniem objęto 151 projek-
tów. 7 z nich pochodzi z nasze-
go województwa. Wśród nich 
dofinansowano projekty Po-
morskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, Zakładu Karnego w 
Wierzchowie, Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Szczecinie 
czy ZUS w Szczecinie. Wszyst-
kie te projekty dotyczę termo-
modernizacji niektórych obiek-
tów zarządzanych przez wnio-
skodawców. 

W październiku zakończo-
no nabór wniosków do tego-
rocznej edycji krajowego kon-
kursu z działania 1.3.2- wspie-
ranie efektywności energetycz-
nej w sektorze mieszkaniowym. 
Ten konkurs przeznaczony był 
dla wspólnot mieszkaniowych 
I spółdzielni mieszkaniowych. 
Wyników jeszcze nie upublicz-
niono poznamy je w najbliż-
szych tygodniach. 

Ważne
 Warto jeszcze wspomnieć o 

konkursach na działania zwią-
zane bezpośrednio z ochroną 
przyrody. Chodzi i działanie 4.4 
z RPO WZ i konkurs którego na-
bór kończy się 30 grudnia a te-
matem projektu jest  zapewnie-
nie ciągłości istnienia chronio-
nych gatunków roślin, zwierząt, 
ochrona gatunków in situ oraz 
odtwarzanie siedlisk i gatun-
ków zdegradowanych. Na rok 
2017 przewidziane są dwa inne  
konkursy z tego obszaru. Jeden 
to działanie 4.3 typ 1 czyli two-
rzenie centrów różnorodności 
biologicznej na obszarach miej-
skich i poza miejskich w opar-
ciu o gatunki rodzime. Konkurs 
ten to szansa uzyskania wsparcia 
dla projektów dotyczących par-
ków miejskich czy ogrodów bo-
tanicznych. Drugi konkurs do-
tyczy kształtowania właściwych 
postaw człowiek wobec przyro-
dy poprzez edukację.  

Konkursy zarówno w ramach 
RPO WZ jak i PO Infrastruktu-
ra i Środowisko organizowane są 
systematycznie. Aby być na bie-
żąco z harmonogramem i proce-
durą naboru należy śledzić stro-
nie www.funduszeeuropejskie.
gov.pl oraz www.rpo.wzp.pl  

Piotr Słomski

Adresy
Urząd Marszałkowski 

Województwa
Zachodniopomorskiego

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich

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

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

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

www.rpo.wzp.pl

Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej Szczecin
Biuro Szczecin
ul. Solskiego 3

71-323 Szczecin
tel. 91 486 15 56; 58

fax. 91 486 15 57
sekretariat@wfos.szczecin.pl

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej
ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa,
Tel. 22 45 90 000, 22 45 90 001

fundusz@nfosigw.gov.pl

Inwestycja dofinansowana w konkursie na działanie 3.3. Nowogard, ul. Waryńskiego rozdzielanie kanalizacji sanitarnej od 
ogólnosplawnej
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Siła regionów
Polskie regiony już zabrały głos w sprawie przyszłości polityki spójności. W ten 
sposób stwarzamy sobie realne możliwości wpływu na przebieg i rezultaty tej de-
baty – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. 

W jakich dziedzinach Pomorze Zachodnie skorzystało 
dotychczas najbardziej w zakresie unijnej pomocy?

Program Regionalny na lata 2007-2013 koncentrował się 
przede wszystkim na gospodarce, wsparciu rozwoju przedsię-
biorstw oraz tworzeniu dobrych warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Ważnym obszarem było uzupeł-
nianie luk w sferze podstawowej infrastruktury technicznej, 
głównie transportowej. Tu wciąż należy podnosić standardy. 
Uzupełnieniem interwencji Programu była sfera społeczna 
obejmująca inwestycje w zakresie najważniejszych usług pu-
blicznych, czyli edukacji, zdrowia, kultury, turystyki oraz w za-
kresie rewitalizacji. Te obszary najbardziej skorzystały w po-
przedniej perspektywie finansowej. To są takie filary zmian, 
dzięki którym Pomorze Zachodnie będzie rozwijać się lepiej 
i w sposób trwały. 

Jak wspierano gospodarkę?

Przedsiębiorcy z  sektora MŚP, którzy są siłą napędo-
wą gospodarki naszego województwa, sięgali po dota-
cje z  Programu Regionalnego na lata 2007-2013 na roz-
wój działalności i podnoszenie swojej pozycji konkuren-
cyjnej. Mieli też możliwość skorzystania z  instrumen-
tów finansowych udostępnionych w  ramach Inicjatywy  
JEREMIE, pionierskiego wówczas w skali europejskiej rozwiąza-
nia. Nadal z nich korzystają, i to na dużą skalę. 

Sporo zainwestowaliśmy w probiznesowo zorientowane 
jednostki naukowo-badawcze i instytucje otoczenia biznesu, 
które tworzą pozytywny klimat i możliwości do rozpoczynania 
i prowadzenia innowacyjnej działalności. Gminy dzięki RPOWZ 
otworzyły nowe lub podniosły standard istniejących terenów  
inwestycyjnych. W regionie powstała atrakcyjna oferta przycią-
gająca inwestorów z zewnątrz. Liczymy, że to nie będą inwe-
storzy przypadkowi, ale tacy, którzy zakorzenią się w regionie 
i swoją działalnością wspierać będą kluczowe na Pomorzu Za-
chodnim branże gospodarcze.

A mamy jakieś spektakularne przykłady inwestorów za-
chęconych dobrymi warunkami prowadzenia działalności? 

W Szczecinie środki z Programu Regionalnego umożliwiły 
wybudowanie mostu na wyspę Gryfia na Odrze. To pozwoliło 
ten teren inwestycyjny uatrakcyjnić i przyciągnąć inwestora. 
Działa tam teraz spółka ST3 Offshore (wcześniej Bilfinger Mars 
Offshore), która produkuje i montuje fundamenty morskich 
farm wiatrowych. 

Przedsiębiorcy pojawiają się na terenach inwestycyjnych 
w Koszalinie, Stargardzie, Karlinie, Szczecinku, Gardnie pod Gry-
finem. W tym ostatnim miejscu swoje centrum logistyczne zlo-

kalizował potentat w branży handlu internetowego – Zalando. 
W centrum dystrybucji odzieży i butów w Parku Regionalnym 
Gardno pod Gryfinem pracę znajdzie ok. 1000 osób. O tej loka-
lizacji zdecydowały m.in. konkurencyjność polskiego e-handlu, 
dostępna infrastruktura, możliwość pozyskania odpowiedniej 
kadry i strategiczna lokalizacja. Wiadomo też, że w Kołbaskowie 
amerykański gigant e-handlu, firma Amazon, wybuduje duże 
centrum magazynowo-logistyczne, jedno z najnowocześniej-
szych w Europie. 

Dostępność do infrastruktury transportowej to pewnie 
jeden z atutów tych terenów? 

Tak. Wprawdzie na poziomie Regionalnego Programu 
Operacyjnego możemy mówić o przedsięwzięciach mających 
wymiar co najwyżej regionalny, ale sieć dróg wojewódzkich 
dobrze uzupełnia układ dróg krajowych, ekspresowych i au-
tostrad. Program Regionalny z okresu 2007-2013 odpowiada 
za pierwszy etap dużej modernizacji sieci dróg wojewódzkich 
mających zapewnić poszczególnym obszarom regionu dostęp 
do największych ośrodków. Proces ten będzie kontynuowany 
w ramach nowego Programu. 

Równolegle w okresie 2007-2013 rozpoczęliśmy moder-
nizację linii kolejowych i pasażerskiego taboru kolejowego. 
Wśród znaczących efektów warto wskazać linię numer 402 
Goleniów–Kołobrzeg oraz linię 403 Wałcz–Kalisz Pomorski–Uli-
kowo. W przypadku trasy do Goleniowa udało się doprowadzić 
łącznicę do portu lotniczego. Połączenie lotniska z układem 
transportowym i kolejowym jest bardzo ważne – wpływa 

z jednej strony na wzrost dostępności i atrakcyjności regionu, 
z drugiej może się przyczynić do zwiększenia liczby połączeń ob-
sługiwanych przez port lotniczy. Natomiast linia do Wałcza, na 
której komunikacja została przywrócona po 12-letniej przerwie, 
zwiększyła wewnątrzregionalną mobilność, o czym świadczy 
duża liczba przewożonych pasażerów. 

Nowy Program Regionalny pozwoli na modernizację ko-
lejnej linii regionalnej – 210 – łączącej Szczecinek ze stolicą 
województwa. Sprawniejsza realizacja połączeń na tej trasie 
jest ważna z punktu widzenia integracji terytorialnej regionu. 

Poprawiliśmy też dostępność do portów na terenie woje-
wództwa od strony toru wodnego, a także realizowaliśmy przed-
sięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Infrastruktura ochrony środowiska czy energetyczna to 
również obszary, które były i są wspierane z Programu Re-
gionalnego. 

To inwestycje o mniejszej skali niż przedsięwzięcia wspie-
rane na poziomie Programu Infrastruktura i Środowisko. Mają 
charakter lokalny. Na przykład linia energetyczna 110 kV, która 
zapewniła bezpieczeństwo dostaw prądu w powiecie wałeckim. 
Program Regionalny umożliwił finansowanie wielu projektów 
dotyczących wykorzystania energii odnawialnej. To wsparcie 
kontynuujemy w aktualnym okresie programowania. Zmieniło 
się wprawdzie otoczenie prawne, ale inwestorzy zyskali większą 
pewność, w jakim kierunku rozwijać tę branżę. 

Mamy doświadczenia pierwszych konkursów w ramach 
nowego RPOWZ – okazuje się, że największą popularnością 
cieszy się wykorzystywanie paneli fotowoltaicznych. Ofertą 
wsparcia na rzecz produkcji energii elektrycznej czy cieplnej 
ze źródeł odnawialnych jesteśmy w stanie zainteresować nie 
tylko przedsiębiorców. Coraz częściej z inicjatywą wychodzą 
instytucje publiczne, samorządy i jednostki im podległe, które 
mogą ograniczyć wydatki na energię. Produkują ją i dzięki temu 
obniżają koszty jej zakupu z sieci. 

Kultura, turystyka, edukacja, ochrona zdrowia – w tych 
obszarach pojawiają się spektakularne inwestycje, które 
zyskały sławę międzynarodową.

Tak, to cała sfera infrastruktury społecznej. Kultura czy tu-
rystyka w perspektywie 2007-2013 mogły być silnie obecne. 
Nowy Program nie daje dużych możliwości inwestowania w te 
dziedziny. Trudno spodziewać się tak spektakularnych inwestycji 
jak budowa filharmonii w Szczecinie czy Koszalinie, przebudowa 
Opery na Zamku w Szczecinie czy modernizacja Pałacu pod Glo-
busem w Szczecinie. Natomiast faktycznie w sferze kultury mamy 

się czym pochwalić. W listopadzie na Światowym Festiwalu Ar-
chitektury 2016 w Berlinie laury zebrało Centrum Dialogu Prze-
łomy, zaprojektowane przez Roberta Koniecznego z pracowni 
KWK Promes. Wcześniej Centrum zostało laureatem prestiżowej 
nagrody za najlepszą przestrzeń publiczną Europy – European 
Prize for Urban Public Space 2016.

W obszarze turystyki na plan pierwszy wysuwają się przed-
sięwzięcia związane z budowaniem sieciowych produktów 
turystycznych. Tu przede wszystkim trzeba wymienić Zachod-
niopomorski Szlak Żeglarski, na którego rozwój województwo 
postawiło w poprzedniej perspektywie. Złożyło się na niego też 
szereg pomniejszych inwestycji w porty i przystanie jachtowe, 
realizowanych przez samorządy lokalne. 

Program regionalny podniósł jakość infrastruktury eduka-
cyjnej na różnych jej poziomach. Szkoły wyższe w sferze zwią-
zanej z dydaktyką także skorzystały ze wsparcia. Ciekawym 
przykładem jest Akademia Sztuki w Szczecinie. Swoją siedzibę, 
Pałac pod Globusem, wyremontowała, korzystając ze środków 
skierowanych na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Ze 
środków RPOWZ przeznaczonych na rozwój bazy badawczo
-rozwojowej Akademia pozyskała finansowanie na utworzenie 
Centrum Przemysłów Kreatywnych. 

W sferze zdrowia inwestowaliśmy w największym stopniu 
w modernizację infrastruktury szpitali wojewódzkich. One 
będą głównym beneficjentem Programu Regionalnego także 
w obecnym okresie programowania.

Czy wejście w kolejną perspektywę łączy się z pokony-
waniem nowych barier?

Mamy świadomość, że w obecnej perspektywie pieniądze są 
„trudniejsze” dla beneficjentów, i to w wielu obszarach. W Pol-
sce mamy problemy z innowacyjnością. Dobrze, że podnosimy 
poprzeczkę dla przedsiębiorców. Pytanie jednak, czy te wyma-
gania nie są zbyt wysokie. Jeśli chodzi o budowanie atrakcyjno-
ści inwestycyjnej, zmieniły się warunki korzystania ze wsparcia. 
Tego typu projekty realizowane przez samorządy są obarczone  
większym ryzykiem.

Skala wyzwań postawionych przed programami perspekty-
wy 2014-2020 jest większa. Chodzi o takie rozłożenie akcentów, 
które pozwoli skoncentrować wsparcie na realizacji najważniej-
szej dla UE strategii Europa 2020. Ona wyznacza odpowiednie 
ukierunkowanie interwencji na 11 celach tematycznych zwią-
zanych ze wzrostem inteligentnym, zrównoważonym i włącza-
jącym społecznie. W programach regionalnych, współfinanso-
wanych z EFRR i EFS, wykorzystujemy aż 10 z nich. 

Jednym z największych wyzwań są określone oczekiwania 
w zakresie podniesienia poziomu innowacyjności. Gwarantem 
wysokiej innowacyjności regionalnej gospodarki ma być bar-
dziej aktywna współpraca jednostek naukowych z biznesem 
i rozwój działalności badawczo-rozwojowej. 

Wyzwania to jedno, a drugie to warunki, które trzeba 
było spełnić choćby w obszarze transportu, odpadów, 
ochrony zdrowia czy inteligentnych specjalizacji. 

Warunki ex ante to też jest nowe rozwiązanie, które ma prze-
kładać się na zmianę w określonych obszarach, tak by interwen-
cja środków europejskich była trwalsza i bardziej odczuwalna. 
Tych warunków jest wiele, przeważająca ich część – do spełnie-
nia na poziomie centralnym. Te, z którymi musimy mierzyć się na 
powziomie regionalnym, częściowo udało się nam zrealizować. 
Liczymy, że do końca roku spełnimy pozostałe. Komisja Euro-
pejska w listopadzie br. zaakceptowała naszą Strategię Rozwoju 
Inteligentnych Specjalizacji. Dokument, który przedłożyliśmy, 
został oceniony bardzo wysoko.Nie było do niego uwag. 

Czy opóźnienia w spełnieniu warunków ex ante i w uru-
chomieniu programu mogą mieć wpływ na osiągnięcie ka-
mienia milowego na początku 2018 r.?

Trudno jest mówić o jakimś znaczącym opóźnieniu w reali-
zacji Programu. Patrząc przez pryzmat tego, jak startowała po-
przednia perspektywa, to z pewnością możemy mówić o tym, 
że dla nowej zdecydowanie za późno rozpoczęły się negocjacje 
z Komisją Europejską. To miało wpływ na przesunięcie star-
tu Programu. Ale tempo uruchamiania wsparcia w ramach 
RPOWZ wcale nie jest niższe niż w poprzedniej perspektywie. 
Dzisiaj już, w drugim roku realizacji Programu, ok. 60% alokacji, 
czyli ponad 4 mld zł, znajduje się w uruchomionych naborach. 
To jeszcze nie przekłada się w pełni na poziom kontraktacji, 
jakiego byśmy sobie życzyli. Ale zasiew nastąpił i niedługo 
czekają nas żniwa.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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Czy wskaźniki kontraktacji i certyfikacji wydatków na 
koniec tego roku są zadowalające?

Spodziewamy się, że będą zadowalające i pozwolą na osią-
gnięcie wartości, które założyliśmy na koniec 2018 r., czyli w ter-
minie, dla którego dokonywana będzie śródokresowa ocena 
realizacji Programu. Chociaż rzeczywiście dzisiaj opieramy się 
na prognozach i założeniach i nie mamy stuprocentowej pew-
ności, czy we wszystkich obszarach te tzw. ramy wykonania 
będą osiągalne. Natomiast to, co robimy, realizując Program, 
jest stale rozpatrywane przez pryzmat zapisanych w nim zobo-
wiązań. Spodziewamy się, że ten rok zakończymy kontraktacją 
na poziomie ok. 15%. 

Województwo ma pozytywne doświadczenia w zakre-
sie korzystania z instrumentów odnawialnych – JESSICA 
i JEREMIE. Jak to zostanie zdyskontowane w przyszłości? 
Będą dodatkowe środki odnawialne?

21 listopada tego roku Zarząd Województwa Zachodniopo-
morskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
dotyczącą wdrażania JEREMIE 2. Jako pierwsi w Polsce angażujemy 
środki Europejskiego Funduszu Społecznego w instrumenty odna-
wialne. Dzięki temu stworzymy nową ofertę nisko oprocentowa-
nych pożyczek dla osób zakładających działalność gospodarczą.

Z obecnego Programu Regionalnego na nowe instrumenty 
zwrotne przeznaczamy pulę 400 mln zł. Będzie to oferta dla firm 
z sektora MŚP oraz dla osób planujących zakładanie działalności 
gospodarczej. Wsparcie w większości przeznaczymy na działa-
nia z zakresu podnoszenia konkurencyjności i rozszerzania dzia-
łalności gospodarczej. Nadal w ofercie będą wejścia kapitałowe, 
które obejmą zarówno start-upy, jak i już istniejące firmy (dzięki 
inwestorowi zyskają potencjał do znacznie szybszego rozwoju). 

Potwierdzenie kierunku naszych działań odnajdujemy 
w projekcie rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju, która kładzie duży akcent na mechanizmy finansowania 
zwrotnego. Jestem zdania, że docelowo ich wykorzystanie 
pozwoli w sposób stały finansować działania prorozwojowe 
w regionach. Na dzień dzisiejszy zarówno JEREMIE, jak i JESSICA 
kontynuują swoją misję. Ale docelowym planem województwa 
jest zbudowanie wehikułu finansowego, który pozwoli prowa-
dzić naszą politykę gospodarczą z wykorzystaniem będących 
w obiegu środków zwrotnych. 

Zaangażował się pan w dyskusję o przyszłości polityki 
spójności. Toczyła się ona zarówno na forum Europejskiego 
Komitetu Regionów, jak i w czasie spotkań ekspertów re-
prezentujących regiony. Podczas Zgromadzenia Ogólnego 
Związku Województw RP przyjęto wspólne stanowisko w tej 
sprawie. W jaką stronę powinna zmierzać polityka spójności?

Na poziomie europejskim już rozpoczyna się debata doty-
cząca polityki spójności po roku 2020. To dobrze, bo daje nam 
to czas, by pakiet legislacyjny dla kolejnej perspektywy poznać 
zdecydowanie wcześniej, a być może uruchomić ją 1 stycznia 
2021 r. Poprzednich perspektyw w takim tempie nie udawało 
się uruchamiać. Przesunięcia w czasie były dość znaczne.

23 listopada br. w Kołobrzegu Zgromadzenie Ogólne Związ-
ku Województw RP przyjęło wspólne stanowisko polskich re-
gionów na temat przyszłości polityki spójności. Kluczowe jest 
wskazanie, że powinna być ona kontynuowana i traktowana 
jako główna polityka rozwojowa UE. Głos regionów w sprawie 
polityki spójności po 2020 r. jest tym bardziej uzasadniony, że 
dysponują one znacznym doświadczeniem oraz sukcesami 
w zarządzaniu środkami polityki spójności o dużej skali. Wno-
szą niepodważalny i wymierny wkład w realizację celów polityki 
spójności. Nie chcemy w debacie europejskiej przyjąć pozycji 
defensywnych i bronić tej polityki wyłącznie poprzez wskazy-
wanie, że nadal potrzebujemy dużo pieniędzy. 

Uznajemy politykę spójności za narzędzie do niwelowania 
dysproporcji rozwojowych w poszczególnych częściach Unii Eu-
ropejskiej na poziomie pojedynczych regionów. A jednocześnie za 
gwarant pełnej realizacji idei wspólnego rynku. Tak rozumiana poli-
tyka spójności powinna obejmować wszystkie europejskie regiony, 
choć oczywiście musi różnicować swoją interwencję w zależności 
od poziomu ich zamożności oraz specyfiki. To w polityce spójności – 
z uwagi na to, że jako jedyna unijna polityka horyzontalna dostarcza 
wymiernych efektów dostrzegalnych na poziomie lokalnym – nale-
ży dopatrywać się podstaw dla utrwalania tożsamości europejskiej. 
Polityka spójności musi być też gotowa na nowe wyzwania, przed 
którymi staje Unia. Powinna odpowiedzieć na problemy demogra-
ficzne czy związane z migracją. Nie może być jednak traktowana jak 
polityka zarządzania kryzysowego, lecz być długofalową, tworzącą 
stabilne ramy dla rozwoju strategią działania.

Trochę ubolewam, że przez pryzmat pieniędzy zapomi-
namy o największych wartościach Unii Europejskiej – a więc 
stabilizacji, pokoju, świata bez granic. Za bardzo do tego się 
przyzwyczailiśmy – traktujemy te wartości jakby były dane nam 
na zawsze. Powinniśmy podkreślać, że Unia Europejska to nie 
są tylko pieniądze. One są jedynie narzędziem do budowania 
wspólnego domu – otwartego i bezpiecznego.

Najważniejsze obecnie jest to, że polskie regiony już zabra-
ły głos w sprawie przyszłości. W ten sposób stwarzamy sobie 
realne możliwości wpływu na przebieg i rezultaty tej debaty.

 
Rozmawiał Jerzy Gontarz

RCK w Kołobrzegu
Regionalne Centrum Kultury służy zarówno mieszkańcom, jak i turystom wypoczywającym 
nad morzem. Obiekt posiada salę widowiskową na 300 osób oraz scenę plenerową, kawiarnię 
z tarasem, a także część rekreacyjną położoną w parku. Na scenach Centrum prezentowane są 
koncerty, spektakle teatralne i filmy oraz twórczość amatorska. Realizację projektu „Regionalne 
Centrum Kultury w Kołobrzegu – etap II” RPOWZ wsparło kwotą ponad 9 mln zł.

Filharmonia w Szczecinie
Oryginalny gmach, przypominający wierzchołek góry lodowej, jest laureatem wielu nagród 
architektonicznych (m.in. otrzymał nagrodę im. Mies van der Rohe w 2015 r.) i nowym symbolem 
Szczecina. W dwóch salach koncertowych może się pomieścić ponad  tysiąc osób. W obiekcie 
znajdują się też  m.in. galeria sztuki i ogólnodostępna przestrzeń publiczna. Projekt „Filharmonia 
Szczecińska  im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie” pozyskał ponad 31 mln zł z RPOWZ.

Technopark Pomerania
W ramach projektu „Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. 
Niemierzyńskiej” zostały wybudowane i kompleksowo wyposażone centra innowacji, inkubacji 
biznesu i komputerowe o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m2. Z infrastruktury szkoleniowej, 
informatycznej i biurowo ‑laboratoryjnej mogą korzystać na preferencyjnych warunkach 
innowacyjne przedsiębiorstwa działające na terenie Pomorza Zachodniego. 
Inwestycję dofinansowano kwotą ponad 28 mln zł.

Filharmonia Koszalińska
Nowy gmach filharmonii to czterokondygnacyjny budynek, w którym znajduje się sala koncertowa 
dla 520 melomanów z estradą na pełną orkiestrę i chór. W ramach projektu „Filharmonia Koszalińska 
im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie” powstały również m.in. foyer z szatnią, przeszklona winda 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych, garderoby, sale ćwiczeń, zaplecza administracyjne 
i magazynowe oraz pokoje gościnne. Dofinansowanie z RPOWZ wyniosło ponad 16 mln zł.

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski
Realizacja 27 mniejszych projektów złożyła się na „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski” –  
inwestycję wspartą przez RPOWZ kwotą prawie 56 mln zł. W ramach przedsięwzięcia 
zmodernizowano lub zbudowano nowoczesne i bogato wyposażone porty jachtowe nad dolną 
Odrą, jeziorem Dąbie, Zalewem Szczecińskim i Morzem Bałtyckim. Odległości pomiędzy nimi 
nie przekraczają kilku godzin spokojnej żeglugi, co czyni szlak dostępnym również dla mniej 
zaawansowanych żeglarzy.

Centrum Dialogu Przełomy
Nowy pawilon wystawowy Muzeum Narodowego w Szczecinie przybliża historię miasta i całego Pomorza 
Zachodniego po 1945 r. Projekt „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu 
Przełomy” wsparto kwotą prawie 18 mln zł. W surowym, jednobryłowym budynku większość przestrzeni 
ekspozycyjnej ukryta jest pod powierzchnią ziemi. Obiekt został uznany za najlepszą przestrzeń 
publiczną w Europie w konkursie European Prize for Urban Public Space 2016, a na Światowym Festiwalu 
Architektury w Berlinie uzyskał tytuł: World Building of the Year 2016.

Most Brdowski
Prowadzenie biznesu na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie jest znacznie łatwiejsze dzięki 
powstaniu przeprawy drogowej na Odrze. Projekt „Połączenie mostowo‑drogowe w celu 
skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” polegał na wybudowaniu 
stalowego mostu kratownicowego dla samochodów, wraz z drogami dojazdowymi, parkingiem, 
ścieżką rowerową i oświetleniem. RPOWZ wsparło inwestycję kwotą ponad 29 mln zł.

Opera na Zamku
Szczecińska opera wróciła na Zamek Książąt Pomorskich do nowoczesnej, komfortowej i ogólnodostępnej 
siedziby – z dwiema scenami i bogatym zapleczem. Salę główną, mogącą pomieścić 500 widzów, 
wyposażono w scenę obrotową i specjalne ekrany akustyczne. Odbywają się w niej spektakle i koncerty, 
jak też np. konferencje. W gmachu jest również scena kameralna. „Przebudowa Opery na Zamku 
w Szczecinie” otrzymała dofinansowanie z RPOWZ w wysokości prawie 46 mln zł.

Szynobusy
Łącznie 3 tys. pasażerów może przewozić tabor, o który regionalna kolej wzbogaciła się dzięki 
projektowi „Wykonanie i dostawa 10 sztuk autobusów szynowych o napędzie spalinowym”. 
Nowoczesne szynobusy obsługują m.in. linie łączące Szczecin z Koszalinem i Kołobrzegiem. 
Zakupione składy emitują mniej substancji szkodliwych i hałasu niż inne użytkowane spalinowe 
pojazdy kolejowe. RPOWZ wsparło inwestycję kwotą ponad 122 mln zł.

Kolej na lotnisko
Dzięki realizacji projektu „Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów– Kołobrzeg 
wraz z budową łącznicy do portu lotniczego Szczecin/Goleniów”, wspartego kwotą ponad 41 mln 
zł, Szczecin i Kołobrzeg uzyskały bezpośrednie połączenie kolejowe z lotniskiem w Goleniowie. 
Podróż ze Szczecina trwa ok. 45 min., z Kołobrzegu o godzinę dłużej. Połączenie kolejowe z portem 
lotniczym zwiększyło atrakcyjność gospodarczą i turystyczną wszystkich miejscowości na tej trasie.
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Mistrzostwa Polski w jiu jitsu

Berserkersi na podium MP
10 grudnia w Świnoujściu odbyły sie Mistrzostwa Polski w jiu jitsu Ne–waza w kategorii 
juniora młodszego oraz ogólnopolski turniej kwalifikacyjny juniorów, młodzików oraz 
dzieci. Plonem startów reprezentantów Berserkers Team Stargard było wiele miejsc na 
podium oraz tytuł drużynowego mistrza Polski.

Na turniej do Świnoujścia 
wybrała się liczna reprezen-
tacja Berserkers Team Star-
gard, którą wzmocnili za-
wodnicy  z BJJ Panther z 
Nowogardu. - Turniej za-
kończył się dla nas olbrzy-
mim sukcesem, ponieważ 
wywalczyliśmy tytuł dru-
żynowego mistrza Polski 
juniorów młodszych U-15 
– mówi uradowany trener, 
Tomasz Stasiak.

W mistrzostwach Polski 
jiu jitsu w kategorii junio-
ra młodszego zawodnicy 
Berserkers Team Stargard 
wywalczyli 9 medali indy-
widualnych. Na najwyż-
szym stopniu podium sta-
wali Magdalena Turkaw-
ka, Karina Książko, Jakub 
Ruta i Kuba Andrzejak. Na 
2. miejscach rywalizację w 
swoich kategoriach wago-
wych kończyli ponadto: Na-

talia Salamońska, Magdale-
na Wieczorek, Bartłomiej 
Jasiak, Daria Misiura oraz 
Miłosz Kostrzewa.

Tego samego dnia w Świ-
noujściu rozegrano tak-
że Ogólnopolski Turnie-
ju Kwalifikacyjnym Jiu-Jit-
su Ne-waza dla juniorów, 
młodzików oraz dzieci star-
szych. W kategorii młodzi-
ków srebrny medal dla star-
gardzkiej grupy Berserke-
rów wywalczył Adrian Do-
miniak, a Michał Musiał za-
jął 3. miejsce. Na podium 
imprezy w nadmorskim 
Świnoujściu stały także 
stargardzkie dzieci. Łukasz 
Cieślak, Dawid Wieczorek, 
Ania Zarzeczna, Agata Mu-
siał i Kryspin Krysiak ukoń-
czyli rywalizację na 1. miej-
scu. Dorobek Berserkerów 
powiększyli ponadto Maciej 
Salamoński, Julia Opałka 

(srebrne medale) oraz Oli-
wier Maciejewski i Michał 
Piechnik (brązowe medale).

Duże sukcesy odnieśli 
także juniorzy (U-18) Ber-
serkers Team Stargard. W 
ogólnopolskim turnieju 
kwalifikacyjnym zwycię-
stwa odnieśli Nikola Bycz-
kowska i Nikola Maciejew-
ska. Na 2. miejscach upla-
sowali się Klaudia Rudzka 
oraz Hubert Balon, a Eryk 
Kotlewski stanął na najniż-
szym stopniu podium.  

Pieczę nad zawodnikami 
w trakcie zawodów sprawo-
wali trenerzy w osobach To-
masza Stasiaka, Agaty Bie-
leckiej, Mariusza Rudzkiego 
i Arkadiusza Sobolewskie-
go, a także Dawida Kędzio-
ry z Nowogardu. 

M.B.

Tak cieszyli się reprezentanci Berserkers Team Stargard z tytułu mistrza Polski.jpg

Sukces stargardzkiego Berserkera

Szadziński walczył 
jak Spartanin 
W jednej z walk wieczoru podczas Spartan Fight 6, która 
odbywała się w Orlen Arenie w Płocku, szerokiej publicz-
ności zaprezentował się Gracjan Szadziński ze Stargardu. 
W swoim debiucie pokonał przez decyzję sędziów pocho-
dzącego z Czeczenii, Aslambeka Arsamikowa.   

27-letni Gracjan Szadziński to jeden 
z najmocniej bijących zawodników ka-
tegorii lekkiej w naszym kraju. Trzy-
krotnie nokautował swoich rywali już 
w pierwszej rundzie. Zaproszenie na 
galę Spartan Fight otrzymał jednak w 
ostatniej chwili, ze względu na rezygna-
cję innego zawodnika. Za rywala miał 
pochodzącego z Czeczenii, Aslambeka 
Arsamikova, który przed walką legity-
mował się identycznym bilansem (4-1).

- Bardzo solidnie przygotowywałem 
się do tego starcia. Ciężko pracowa-
łem nad parterem i zapasami. Wierzę 
w swoje umiejętności, dlatego jestem 
dobrej myśli – mówił przed walką Gra-
cjan. W płockim oktagonie spisał się 
znakomicie. Od początku dominował 
w pojedynku ze starszym przeciwni-
kiem. Był bardziej agresywny, a przede 
wszystkim nie pozwolił Aslambekowi 

na przejęcie kontroli. Stargardzki Ber-
serker, który do występu przygotowy-
wał się pod okiem trenerów -  Piotra 
Bagińskiego, Tomka Nowakowskiego, 
Tomasza Stasiaka i Arka Sobolewskie-
go, nie zdołał wygrać przed czasem, ale 
zwyciężył po jednogłośnej decyzji sę-
dziowskiej. – Nie jestem w 100 procen-
tach zadowolony ze swojej postawy. Nie 
byłem w tej walce dostatecznie agre-
sywny i nie pokazałem wszystkiego, co 
chciałem. Chciałem ją przede wszyst-
kim szybciej zakończyć, ale walczyłem 
trochę zachowawczo. Miałem jednak 
kontrolę na ringu. Poczułem może jed-
ną obrotówkę przeciwnika. Cieszę się z 
wygranej i pozdrawiam trenerów, któ-
rzy włożyli we mnie mnóstwo pracy – 
mówił zadowolony zwycięzca, Gracjan 
Szadziński.

M.B.   

Gracjan Szadziński po wygranej walce w towarzystwie kolegów z zespołu

Gracjan w natarciu
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Sporty walki

Najlepsi w 
kimonach czy bez
Adepci brazylijskiego jiu jitsu z klubu Valiant Gold Team 
wzięli udział w turnieju Winter Open w Luboniu. Do 
Stargardu wrócili z 10-oma medalami.

Ośmioro reprezentantów star-
gardzkiego Valiant Gold Team 
uczestniczyło w zimowym tur-
nieju Winter Open w brazylij-
skim jiu jitsu. W Luboniu odby-
wały się walki w kimonach (Gi) i 
bez kimon (No Gi). Nasi zawod-
nicy spisali się doskonale sięga-
jąc po worek medali. Do Star-
gardu wrócili z 5 złotymi meda-
lami, 3 srebrnymi i dwoma brą-
zowymi. 

Złote krążki zawisły na szy-
jach Kacpra Rota w konkurencji 
brązowych pasów w kimonach, 
Joanny Opryszko (niebieskie 
pasy – Gi), Igora Wojtasa (brą-
zowe pasy – No Gi), Urszuli Si-
kory (junior w kimonach) i Da-

wida Haziaka (junior – Gi). Kac-
per dołożył do tego także brązo-
wy medal w rywalizacji bez ki-
mona. Dwa razy na podium stał 
także Bartek Drabik, który był 
dwukrotnie drugi w konkuren-
cji purpurowych pasów. Srebr-
ny medal w tej samej kategorii 
uzyskał również Patryk Hernik, 
a dorobek Valiant Gold Teamu 
zamknął brązowy medal wywal-
czony przez Michała Dacę.

- Jesteśmy bardzo zadowole-
ni z naszego startu. Wracamy 
do Stargardu z workiem medali, 
co świadczy, o tym że nasza pra-
ca przynosi pozytywne efekty – 
mówi Igor Wojtas.

M.B. 

Zapasy

Feniks podbijał wybrzeże
17-osobowa ekipa Feniksa Pesta Stargard uczestniczyła w IV Pucharze Wybrzeża dzieci w zapasach w stylu wolnym w Kołobrzegu. W zawodach 
uczestniczyło 220 zawodników z 14 klubów. Podopieczni Leszka Gocoła i Jury Diaczoka zdobyli 14 medali i zajęli 4. miejsce drużynowo.

Inicjator zawodów klub 
Szczerek Fight Team przygoto-
wał dla młodych zawodników 
nowe rozwiązania organiza-
cyjne. Dzieci z rocznika 2009 i 
młodsze uczestniczyły w zawo-
dach gry i zabawy z mocowa-
niem, polegające na trzech kon-

kurencjach: mocowanie z piłką, 
lisi ogon i przeciąganie liny roz-
grywane w przypadku remisu. 
W tej konkurencji Adam Basiak 
wywalczył srebrny medal.

Kolejnym innowacyjnym roz-
wiązaniem było wprowadzenie 
ciągłości walk w danej katego-

rii wagowej dla zawodników z 
rocznika 2007–2008. Polegało 
to na tym, że sędzia - kierownik 
maty po otrzymaniu karty gru-
py wywoływał wszystkich za-
wodników z listy i prosił o zaję-
cie przygotowanych miejsc obok 
maty. Następnie dana kategoria 
wagowa rozgrywana była bez 
przerw aż do wyłonienia pierw-
szego miejsca. W tej konkuren-
cji zawodnicy ze Stargardu wy-
walczyli 13 medali. Po złote me-

dale sięgnęli Bartosz Kiszka i 
Michał Matwiejczyk. Srebrne 
medale wywalczyli: Kacper So-
kołowski, Bartosz Bluj, Łukasz 
Gocół, Nikola Piechocka, Jakub 
Matuszewski, Jakub Basiak i Ja-
kub Wawrzoła. Natomiast brą-
zowe krążki zdobyli Wiktor Ry-
markiewicz, Olaf Rudnicki, Mi-
kołaj Rubinowski oraz Kacper 
Kulwiński. 

Na wyróżnienie zasłużył Mi-
chał Matwiejczyk. Mądrze wy-

korzystał swoje umiejętności i 
wskazówki trenera, co pozwo-
liło mu na racjonalne rozłoże-
nie sił. Bartosz Bluj, Jakub Ma-
tuszewski, Kacper Skołowski 
udowodnili, że systematyczność 
i duże zaangażowanie w trenin-
gi zawsze przynosi rezultaty. A 
Wiktor Rymarkiewicz pokazał, 
że można przełamać własne sła-
bości i wyjść na matę z podnie-
sioną głową.

M.B.

Medaliści zawodów w Luboniu

Dzieci z Feniksa Pesty w towarzystwie mikołaja.jpg



20 Nr 98 (1737)

91 573 09 96

KINO „HELIOS”  SZCZECIN OUTLET PARK, 

ul. Struga
 23-29.12.2016r.

HalP Stargard

Aviva wskoczyła na fotel 
lidera
Ostatnia tegoroczna seria gier Halowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej przysporzyła wie-
lu sportowych emocji. Piłkarze wszystkich drużyn włożyli wiele wysiłku, aby rok 2016 
zakończyć w jak najlepszym nastroju. Mecze były wyrównane, a kłopoty mieli nawet ci 
najlepsi.

Hitem 7. kolejki Superligi 
było starcie Avivy z Elemelka-
mi. Niedawni pogromcy Klin-
kieru Grzelak tym razem nie 
byli tak skuteczni. Do przerwy 
prowadzili po jedynym trafie-
niu Tomasza Bogaleckiego, ale 
po zmianie stron mieli ogromne 
kłopoty z utrzymaniem prowa-

dzenia. Ostatecznie obie strony 
strzeliły jeszcze po jednej bram-
ce (Marek Słoma dla Avivy i Ka-
mil Jarząbek dla Przedszkola), 
dzięki czemu Aviva zachowała 
status drużyny niepokonanej, a 
także wskoczyła na fotel lidera. 
Wyprzedza obrońców trofeum, 
pauzujących w tym tygodniu, 

o jeden punkt. Taką sama stra-
tę do lidera notują także kom-
puterowcy z eRkompu. W mi-
niony weekend odnieśli najbar-
dziej przekonywujące zwycię-
stwo pokonując 4:0 Papirusa. A 
wygraną zapewnił im duet Emil 
Guzik, Michael Misiak, któ-
rzy strzelili po dwie bramki. Do 
trzech punktów wzrosła strata 
Nauki Jazda Rondo, a wszyst-
ko za sprawą nieoczekiwanego 
remisu z byłymi liderami tabe-
li Superligi, tynkarzami Kube-
ry. W pojedynku, który zakoń-
czył się wynikiem 3:3 najjaśniej-
szymi postaciami byli autorzy 
dwóch trafień – Sławomir Świa-
dek (Kubera) i Oskar Dura (NJ 
Rondo). Wyrównany przebieg 
miały także dwie pozostałe gry, 
w których rywalizowały zespo-
ły z dolnej części drabinki. Auto 
Handel pokonał 3:2 elektryków 
z Magmy, a Granit zremisował 
1:1 z Meliorantami.

Na szczeblu I ligi w hali OSiR 
rozegrano 7 meczów, w tym dwa 
zaległe. Najciekawszy z nich był 
pojedynek „Piwoszy” z Samymi 
Swoimi. Padło w nim 13 bramek, 
a o jedną więcej zanotowali przy-
jaciele Żubra. Graczem meczu 
był Roman Lewandowski. Szko-
leniowiec Unii Stargard zaliczył 
hat-tricka. Dzień później Zubry 
odniosły drugi triumf ogrywa-
jąc tym razem Metabo, 8:3. Dwie 
wygrane w dwa dni uzyskali jesz-
cze piłkarze MC. Najpierw ogra-
li Mundurowych, 4:0, a następnie 
pokonali FC Porto Pyrzyce, 9:3. 
W obu meczach dla zwycięskiej 
drużyny hat-tricka zanotował 
Łukasz Kaszuba. Aż cztery bram-
ki dla Bossów z Suchania strzelił 
Jacek Skórka, dzięki czemu jego 
drużyna wygrała z BudPakiem, 
5:3. Natomiast lider Keramzy-
tu, Tomasz Romanowski popro-
wadził lidera do wygranej nad 
Kalmarem, strzelając trzy bram-
ki. Wicelider tabeli, Zamet prze-
łożył swoje starcie z Hiabem na 
przyszły rok. Na uwagę zasługu-
je także pierwsza wygrana debiu-
tantów z Pyrzyc, którzy pokonali 
piłkarzy Metabo, 5:3.

Kolejna odsłona ligowych 
zmagań nastąpi w niedzielę, 8 
stycznia. Dwa dni wcześniej ro-
zegrany zostanie Puchar Ligi 
HALP.

M.B.

Aviva Zjednoczeni zakończą rok na 1. miejscu w tabeli Superligi

7. kolejka I ligi:
Boss - BudPak 5:3,
Keramzyt - Kalmar 5:1,
Żubry - Sami Swoi 7:6,
MC - Mundurowi 4:0,
Pyrzyce - Metabo 5:3,
MC - Pyrzyce 9:3,
Metabo - Żubry 3:8.

Tabela Superligi:
1.  Aviva Zjednoczeni  6  16  27-10 
2.  Klinkier Grzelak  6  15  29-18 
3.  eRkomp   7  15  18-11 
4.  Nauka Jazdy Rondo  6  13  25-12 
5.  Kubera Tynki-Posadzki  7  10  31-27
6.  Przedszkole Elemelek  7  10  20-18 
7.  Melioranci Krąpiel  6  7  16-23 
8.  Granit Owczarek  6  6  10-11  
9.  Auto-Handel   7  4  15-23 
10.  Magma Hurt. Elektr.  6  3  10-30
11.  Papirus II   6  1  7-25  

Tabela I ligi:
1.  Keramzyt System  7  18  38-22 
2.  Zamet    6  15  23-13  
3.  Finkowiat Boss Suchań  7  12  30-19 
4.  MC    7  12  33-23 
5.  Hiab    6  12  27-18  
6.  Mundurowi   7  12  24-20 
7.  Metabo    7  9  24-22  
8.  Tow. Przyjaciół Żubra  7  9  29-30 
9.  BudPak/Sinus.Net  7  9  18-27 
10.  Kalmar    7  5  15-24 
11.  Sami Swoi   7  4  28-40  
12.  FC Porto Pyrzyce  7  4  14-45  

7. kolejka Superligi:
Aviva - Przedszkole 2:1,
Magma - Auto-Handel 2:3,
Kubera - NJ Rondo 3:3,
eRkomp - Papirus II 4:0,
Granit - Melioranci 1:1,

Kultura Dostępna:

Planeta Singli, Komedia roman-
tyczna, 12 LAT

Czw 18;00

Helios Dla Dzieci (seans z atrak-
cjami):

Łotr 1. Gwiezdne wojny – histo-
rie – dubbing, Sci-Fi/Akcja/Przygo-
dowy, 10 LAT

nd 15;30 18;30

Przedpremiera:

Dusigrosz – napisy, Komedia, 12 
LAT

pt 13;15 17;45 22;30

Siedem minut po północy – napi-
sy, Dramat/Fantasy, 12 LAT

pt 10;30 15;15 20;00

Po prostu przyjaźń, Komedia, 12 
LAT

pn 19;15

Ukryte piękno – napisy, Dramat, 
15 LAT

nd 19;15, pn 14;15 19;15, wt 
19;15, śr 19;15, czw 19;15

Premiera:

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

nd 11;45 17;00, pn 11;45 17;00, 
wt 11;45 17;00, śr 11;45 17;00, czw 
11;45 17;00

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

nd 14;15 19;30 22;00, pn 19;30 
22;00, wt 14;15 19;30 22;00, śr 14;15 
19;30 22;00, czw 14;15 19;30 22;00

Dusigrosz – napisy, Komedia, 12 
LAT

nd 13;15 17;45 22;30, pn 13;15 
17;45 22;30, wt 13;15 17;45 22;30, śr 
13;15 17;45 22;30, czw 13;15 17;45 
22;30

Siedem minut po północy – napi-
sy, Dramat/Fantasy, 12 LAT

nd 15;15 20;00, pn 10;30 15;15 
20;00, wt 10;30 15;15 20;00, śr 10;30 
15;15 20;00, czw 10;30 15;15 20;00

Królowa Śniegu 3: Ogień i lód – 
dubbing, Animacja, b.o.

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

3D Królowa Śniegu 3: Ogień i lód 
– dubbing, Animacja, b.o.

pt 10;00, nd 11;00, pn 10;00, wt 

10;00, śr 10;00, czw 10;00

Polecane:

Łotr 1. Gwiezdne wojny – histo-
rie – dubbing, Sci-Fi/Akcja/Przygo-
dowy, 10 LAT

pt 12;30 15;30 18;30, nd 12;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/Akcja/
Przygodowy, 10 LAT

pt 10;00 13;00 16;00 19;00, nd 
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 – historie 
– napisy, Sci-Fi/Akcja/Przygodowy, 
10 LAT

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

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

3D Łotr 1. Gwiezdne wojny – hi-
storie – napisy, Sci-Fi/Akcja/Przy-
godowy, 10 LAT

pt 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

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

Firmowa Gwiazdka – napisy, Ko-
media, 15 LAT

pt 21;15, nd 21;45, pn 22;00, wt 
21;45, śr 21;45, czw 21;45

Pitbull. Niebezpieczne kobiety, 
Akcja/Kryminał, 15 LAT

pt 19;15

Fantastyczne zwierzęta i jak je 
znaleźć – dubbing, Fantasty/Przy-
godowy/Familijny, 10 LAT

pt 12;45 18;15

Dla Dzieci :

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

pt 10;15 15;45

Trolle – dubbing, Animacja/Przy-
godowy/Familijny, b.o.

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

Seromakowiec
Składniki:
Czekoladowa masa ma-

kowa:
100 g masła, miękkiego 
2 szklanki gotowej masy ma-

kowej z bakaliami 
1 szklanka mielonych 

migdałów 
50 g ciemnej gorzkiej lub 

mlecznej czekolady, roztopi-
onej 

2 łyżki mąki 
3 łyżki likieru Amaret-

to lub 1 łyżeczka ekstraktu 
migdałowego 

2 jajka 
Masa serowa:
500 g zmielonego twarogu 
100 - 150 g drobnego cukru 
1 budyń waniliowy bez cukru 
1 jajko 
Wykonanie:
Formę o wymiarach 20 

x 30 cm lub o średnicy 24 
cm ze zdejmowaną obręczą 
wysmarować tłuszczem i 

wyłożyć papierem do piecze-
nia. Piekarnik nagrzać do 175 
stopni. 

Czekoladowa masa ma-
kowa: Masło utrzeć mikserem, 
następnie dodawać po 2-3 łyżki 
masy makowej i przez chwilę 
razem miksować. Wymieszać 
ze zmielonymi migdałami, 
roztopioną czekoladą, mąką 
oraz likierem. Na koniec 
wymieszać z jajkami. 

Masa serowa: Zmiksować ser 
z cukrem i budyniem na gładką 
masę, dodać jajko i znów 
zmiksować. Masę makową 
wyłożyć na przemian z masą 
serową, zrobić kilka ósemek 
w masie za pomocą patycz-
ka. Piec przez ok. 40 minut. 
Ostudzić i posypać cukrem pu-
drem. 

OGŁOSZeNIe

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

NA SPRZEDAŻ 
MIESZKANIE 
W ŚCISŁYM

CENTRUM, 68m2
 blok 1999r.

209 tys. do negocjacji
tel. 732 700 773

NA SPRZEDAŻ 
MIESZKANIE

 3 pok. 
Os. ZACHÓD

169 tys. do negocjacji

tel. 732 700 773

Scholastique Mukasonga
MARIA PANNA NILU
Powieść uhonorowana Nagrodą Renau-

dot, jedną z najważniejszych francuskich na-
gród literackich.

Rwanda, lata 70. XX wieku. W katolickim 
liceum im. Marii Panny Nilu, kształcącym 
żeńską elitę kraju, rozpoczyna się nowy rok 
szkolny. Większość uczennic należy do bę-
dącego u władzy plemienia Hutu. Veronica i 
Virginia, pochodzące z plemienia Tutsi, mu-
szą zmierzyć się z niechęcią i prześladowa-
niami ze strony swoich koleżanek, które nie 
dają im zapomnieć, że dyplom Tutsi, to nie 
to samo co dyplom Hutu.

Pozorny spokój szkolnego życia mąci co-
raz bardziej nasilająca się atmosfera wza-
jemnej wrogości, walki politycznej i spisków. 
Veronica i Virginia poznają strażnika legen-
dy Tutsi, który twierdzi, że Tutsi pochodzą 
od egipskich faraonów i wplątuje dziewczę-
ta w tajemnicze obrzędy w cieniu królowej 
z zamierzchłych czasów. Jej kości zakopa-
ne pod czerwonym kwiatem koralokrze-
wu strzegą pytony. Kiedy dojdzie do trage-
dii jedyna droga ucieczki będzie prowadziła 
w góry, gdzie mieszkają goryle, które kiedyś 
były ludźmi.

Jesteś strasznie wścibska, napytasz sobie 
biedy, odwiedzając czarownice, jestem pew-
na, że tańczyłaś przed wiedźmą, tylko Tutsi 
są zdolni tańczyć przed diabłem.

Wydawnictwo Czwarta Strona
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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

Opiekunka Osób 
starszych w Niemczech.
 Pracuj legalnie i bezpiecznie. 

Premie świąteczne! 
ATERIMA MED.

 Telefon 91 506 55 55
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50 gr za słowo

23.12.2016 r.  - 
„Apteka Dyżurna” 

przy „Placu Słonecznym”
91-391-03-04

24.12.2016 r.  - 
„Natura” 

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

25.12.2016 r.  - 
„Śródmiejska” 

ul. Wyszyńskiego 21 a
91-834-62-66

26.12.2016 r.  - 
„Natura” 

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

27.12.2016 r.  - 
„Apteka Numer Jeden” 

ul. Piłsudskiego 16
91-391-79-17

28.12.2016 r.  - 
„Apteka Chopina”

 ul. Rumuńska 9A/G/2
91-577-25-00

29.12.2016 r.  - 
„Natura”

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

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

NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAM
Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km 

od Stargardu. Uzbrojone, wydane warun-
ki zabudowy. Tel. (91) 576-41-10, lub 695-
986-397 

Działkę budowlaną o pow. 3000 m2 z li-
nią brzegową Jeziora Woświn. Cena 30 zł/
m2. Tel. (91) 439-18-80 

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

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe w 
Szczecinie, około 110 mkw. Tel. 781 048 729 

Działkę w Stargardzie o pow. 1,65 ha z 
wydanymi warunkami zabudowy. Tel. (91) 
578-03-14 lub tel. 601-638-387 (16.12)

Mieszkanie 2 pokojowe w Stargardzie. 
TANIO. Tel. 796-72-52-52 (2.12)

Mieszkanie 3 pokoje + przedpokój + 
kuchnia + łazienka z ubikacją + piwnica 
oraz 2 balkony. Okna PCV, ogrzewanie i cie-
pła woda z sieci miejskiej. W pokojach na 
podłogach panele, ściany malowane, sufity 
malowane. W kuchni, łazience i WC terako-
ta i glazura. W przedpokoju tynk struktural-
ny. Sprzedaż z zabudową kuchni. Czynsz 462 
zł/m-c (przy dwóch osobach). Cicha i spo-
kojna okolica – mili sąsiedzi. Polecam. Cena 
199.000 zł. Tel. 500-197-500 (16.12)

NIERUCHOMOŚCI – WYNAJMĘ
2-pokojowe mieszkanie na Hallera do 

wynajęcia, niski czynsz, tel. 602 737 487 
Mieszkanie 2 pokojowe, częściowo ume-

blowane, po remoncie, I piętro, Starówka 
Tel. 723 977 754, 518 171 472 

Kawalerkę w Centrum. Tel. 668-823-599 
(25.11)

Kawalerka umeblowana na Os. 1000-le-
cia do wynajęcia. Tel. 503 850 405 (02.12), 
(09.12)

Dom z ogródkiem i garażem, blisko Cen-
trum. Tel. 609-155-777 (23.12)

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ/
SPRZEDAM

Kawalerkę. Tel. 506-507-901 
NIERUCHOMOŚCI – SPRZEDAM/WY-

NAJMĘ/ZAMIENIĘ
Stare Miasto. Mieszkanie 2 pok, pow. 49 

m2 po remoncie. Sprzedam, wynajmę lub 
zamienię na mieszkanie 1 pokojowe na par-
terze. Tel. 797-760-170

DAM PRACĘ
Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 

848 005
Zatrudnię kierowcę C+E, Norwegia – 

Czechy – Słowacja - Węgry, atrakcyjne wyn-
agrodzenie, Tel. 607 585 561 

AMBERCARE24 Opiekunki do Ni-

emiec, wymagany j. niemiecki komuni-
katywny, zarobki netto do 1500 euro/mies. 
,wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, le-
galnie 737 451 825 lub 737-886-919 lub 
737-489-914

Firma zatrudni pracownika  do biura ze 
znajomością j. angielskiego lub j. niemieck-
iego 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 praca@
profarma.diz  

Potrzebna pomoc domowa. Tel. 518-036-
104 

USŁUGI
Usługi remontowo - budowlane, hydrau-

liczne, przyłącza wod-kan. Tel. 603-219-478
Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopo-

we: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Bel-
gia, Norwegia. Tel. 71 385 20 18, 601 759 797

Naprawa stacyjek, zamków samochodo-
wych. Tel. 606 331 108 

Malowanie, drobne remonty. Szybko, ta-
nio, czysto. Tel. 734-045-945 (18.11)

Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 
530-959-165 (28.01)

SPRZEDAM
Karp kroczek do zarybienia oczek. 91 39 

18 297 (2.12)
Skoda Fabia, poj. 1,4 l, rok prod. 2001, 

ważny przegląd i ubezpieczenie, 2 komplety 
kół. Zadbana, kupiona w salonie. Cena 3500 
zł. Tel. 500-568-097 (2.12)

Sprzedaż choinek oraz świerk srebrny, jo-
dła kaukaska z plantacji. Stawno 25. Tel. 600-
898-289, 602-10-11-18 (16.12)

Kurtkę chłopięcą, wiek 11-12 lat, garnitur 
granatowy. Tel. 517-926-375 (23.12)

Orzech włoski, drewno. Tel. (91) 578-21-
50 (23.12)

INNE 
Korepetycje z matematyki i fizyki. Do 

matury i bieżące. Tel. 698-788-709 
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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

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

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

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

OGŁOSZeNIe
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Spokojnych, radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

spędzonych w rodzinnym gronie, 
oraz samych sukcesów w życiu 

prywatnym i zawodowym 
w Nowym Roku 2017

Przewodniczący
Rady Gminy Dolice  
Ryszard Mikołajczyk

Wójt 
Gminy Dolice
Grzegorz Brochocki

życzą

Na zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia 

składamy życzenia 
wyjątkowych i radosnych chwil. 

Zdrowia, rodzinnego ciepła 
i dostatku wszelkiego.

A Nowy 2017 Rok niech będzie 
czasem realizacji osobistych 

i zawodowych zamierzeń.

            Krzysztof Ciach                                 Ireneusz Rogowski
  Przewodniczący Rady Powiatu           Starosta Stargardzki
                wraz z Radnymi                             oraz Współpracownicy

    Boże Narodzenie 2016 r.


