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Sz{nolni P{ńijlo! 

Z{pr{iz{m qo lehjury jrzeciego numeru riulejynu, hjóry m{ nie jylho przyrliż{ć 
{hjylność n{izej młoqzieży i qzi{ł{lność lychol{lcól i pr{colnihól, {le przeqe 
wszystkim z{chęcić qo poqjęci{ lipółpr{cy z jeqnoijh{mi �}P n{ rzecz rozloju loh{l-
nego, equh{cji i lychol{ni{ młoqzieży or{z ożyli{ni{ rynhu pr{cy. 

�omplehiole lip{rcie rozloju z{loqolego młoqzieży, jo z{q{nie qeqyhola-
ne n{izej inijyjucji le lijępnych z{łożeni{ch reformy rynku pracy. Oprócz zmiany 
n{zly czeh{ n{i cor{z lięhize ojl{rcie iię n{ inne inijyjucje rynhu pr{cy, l jym je 
niepurliczne, { j{hże przeqiięriorcól, l jym Specj{lne Sjrefy �honomiczne. 

� propozycj{ch lynih{jących z reformy n{piizemy l holejnym numerze,  
l jym honcenjrujemy iię n{ rel{cji z qzi{ł{lności Z{choqniopomorihiej �omenqy �}P 
w kwietniu oraz na rekrutacji do naszych jednostek na nowy rok szkolny 2021/2022. 
�eijeśmy ojl{rci n{ lipółpr{cę i z{chęc{my qo honj{hju z n{jrliżizymi jeqnoijh{mi 
organizacyjnymi. 

Uł{jlienie ij{rju l życie jeqnemu uczeijniholi może ryć jym lyczehil{nym 
efehjem mojyl{, ro zmieni{jąc luqzhie życie, zmieni{my śli{j. 

Rehrujacja na nowy roh izholny jo holejna izania na nawiązanie ihu-
jecznej wipółpracy! 

Jako OHP chcemy zmieni{ć iię, j{h {ry lepiej oqpoli{q{ć na potrzeby 
lipółczeinej młoqzieży i ich roqzin or{z hizj{łjol{ć lipólnie przyizłość h o-
lejnego poholeni{ Pol{hól. �eijeśmy ojl{rci n{ lipółpr{cę i z{chęc{my qo 
honj{hju z n{jrliżizymi jeqnoijh{mi org{niz{cyjnymi.  

�iłej lektury! 
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Szanowni Czytelnicy! 
 
Gqyrym ze lizyijhich hleijii mojej pr{cy mi{ł lyrr{ć jeqną, głólną, hjór{ na-

pawa mnie n{jlięhizą qumą, jo lł{śnie n{izą iiłę i umiejęjność przejrl{ni{ l orliczu 
kryzysu.  

Vyruch p{nqemii rył ql{ OHP czasem trudnym. ~li{ część pracy w Hufcach 
poleg{ n{ mierzeniu iię z niejypolymi iyju{cj{mi loiolymi i z{porieg{niu, ry nihj nie 
ipóźnił iię n{ ilój pociąg qo m{rzeń. Tymcz{iem oq począjhu z{q{l{liśmy iorie 
mnóijlo pyj{ń: czy przejrl{my? Czy n{q{l ręqziemy pojr{fili ihujecznie oqpoli{q{ć 
n{ pojrzery młoqzieży? Czy izol{cj{ nie pogłęri już jruqnej iyju{cji lielu oiór, o przy-
izłość hjórych z{rieg{my? Czy oqn{jqziemy iię l nolej rzeczyliijości? 
 Tymczasem jako jeqna z nielicznych jeqnoijeh prowaqziliśmy i prowaqzimy 
nasze projekty w spoiór ciągły, { młoqzież uwidacznia potrzeby naszego wsparcia 
rarqziej niż hieqyholwieh. Nieprzerl{nie umożlili{my oqryl{nie huriól, 
szkoleń, pr{hjyh, ij{żól, {hjylnego i proquhjylnego ipęqz{ni{ lolnego cz{iu, 
{ j{hże rozlij{ni{ p{iji i z{injereiol{ń n{izych uczeijnihól. �ieqy jo liqzę, 
czuję ipohój i liem, że nie z{lieqliśmy, { z poqornych hryzyiów możemy 
wyjść już jylho mocniejii. 

Vr{z z m{jem, hieqy l poliejrzu czuć już l{h{cje, rozpoczyn{my re-
hruj{cję n{ przyizły roh izholny or{z ierlujemy holejną q{lhę qzi{ł{ń n{ rzecz 
ożylieni{ rynhu pr{cy. Dzięhuję lizyijhim, hjórzy iię qo jego przyczynili – 
jym, z hjórymi mogę qzi{ł{ć n{ co qzień i jym, z hjórymi qzielą mnie hilome-
jry, {le łączy iqe{! 

Pozdrawiam!  
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NNAASSZZEE  JJEEDDNNOOSSTTKKII::  
  

�ŚR�D~� SZKOLENIA I WYCHOWANIA W BARLINKU 
ul. Śl. Bonif{cego 36 , 84-320 Barlinek 

95 74 63 543 
osiw.barlinek@ohp.pl 

 
�ŚR�D~� SZ��}~N{� { VYC|�V�N{� V ST�RG�RDZ{~ 

ul. �ugoiłoli{ńih{ 22�, 83-110 Stargard 
91 573 38 82 

osiw.stargard@ohp.pl 
 

�ŚR�D~� SZ��}~N{� { VYC|�V�N{� V Ł�BZ{~ 
ul. Krótka 2, 73-150 Łorez 

91 397 30 99 
osiw.lobez@ohp.pl 
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HUFIEC PRACY 16-11  
V DĘBN{~ 

ul. Chojeńih{ 1, 84-400 Dęrno 
95 760 4013 

hp16-11@ohp.pl 
 

HUFIEC PRACY 16-7  
W GRYFINIE 

ul. Szczecińih{ 17, 84-100 Gryfino 
91 469 54 03 

hp16-7@ohp.pl 
 

HUFIEC PRACY 16-10  
W POLICACH 

ul. Tanowska 8, 72-010 Police 
91-317-87-20 

hp16-10@ohp.pl 
 

HUFIEC PRACY 16-5  
W SZCZECINIE 

ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin 
91 812 79 81 wew. 128 

hp16-5@ohp.pl 
 

HUFIEC PRACY 16-14  
V ŚV{N�U�ŚC{U 

ul. Norweska 12, 72-602 Ślinoujście 
91 326 04 27 

Hp16-14@ohp.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HUFIEC PRACY 16-13  
V B{�Ł�G�RDZ{~ 

ul. 1 Maja 18, 78-200 Bi{łog{rq 
94 311 09 23 

hp16-13@ohp.pl 
 

HUFIEC PRACY 16-8  
W KOSZALINIE 

ul. Morska 43, 75-244 Koszalin 
94 343 10 36 w. 340 

hp16-8@ohp.pl 
 

HUFIEC PRACY 16-9  
W SZCZECINKU 

Pl{c Volności 6, 89-400 Szczecinek 
94 712 79 40 

hp16-9@ohp.pl 
 

HUFIEC PRACY 16-12  
W TRZEBIATOWIE 

ul. �ościuizhi 25, 82-320 Trzebiatów 
91 321 02 83 

hp16-12@ohp.pl 
 

HUFIEC PRACY 16-6  
V V�ŁCZU 

ul. Bankowa 13, 78-600 V{łcz 
67 349 41 02 

hp16-6@ohp.pl 
  



MASZ 15-18 LAT I CHCESZ
ZOBYĆ DOBRY ZAWÓD?

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE !

ZOSTAŃ SPECJALISTĄ

ZACHODNIOPOMORSKA
WOJEWÓDZKA KOMENDA 

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

R O Z P O C Z Ę L I Ś M Y  R E K R U T A C J Ę  N A  R O K  S Z K O L N Y  2 0 2 1 / 2 0 2 2  D O  H U F C Ó W  P R A C Y  I  O Ś R O D K Ó W  S Z K O L E N I A  

I  W Y C H O W A N I A  ( B E Z P Ł A T N E  Z A K W A T E R O W A N I E  W  I N T E R N A C I E  I  C A Ł O D Z I E N N E  W Y Ż Y W I E N I E ) .

U M O Ż L I W I A M Y  U Z U P E Ł N I E N I E  W Y K S Z T A Ł C E N I A  W  S Z K O L E  P O D S T A W O W E J  D L A  D O R O S Ł Y C H  ( K L A S A  V I I   I  V I I I )

O R A Z  W  S Z K O Ł A C H  B R A N Ż O W Y C H  I  S T O P N I A .



DOŁĄCZ DO NAS!
UCZESTNICTWO W OHP JEST
DOBROWOLNE I  BEZPŁATNE

Po konsultacjach z doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód,        
 w którym zechce się kształcić. Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest we własnych
warsztatach lub u pracodawców na podstawie porozumień oraz indywidualnych umów o pracę        
 w celu przygotowania zawodowego zawartych z uczestnikami OHP.

Młodzież OHP ma możliwość udziału w projektach europejskich, wymianach międzynarodowych,
dodatkowych kursach zawodowych, a w czasie wolnym rozwija swoje zainteresowania poprzez
uczestnictwo w zajęciach sportowych, turystycznych i kulturalnych.

Najczęściej wybierane przez uczestników OHP zawody 

Fryzjer

Kucharz

Mechanik pojazdów samochodowych

Lakiernik

Elektryk
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ŁŁOOBBEEZZ  ––  GGMMIINNAA,,  WW  KKTTÓÓRREEJJ  WWIIDDZZIIMMYY  
PPRRZZYYSSZZŁŁOOŚŚĆĆ  

 

 

rzy oh{zji przeqśliąjecznej lizyjy l �śroqhu Szholeni{ i Vychol{ni{ l Łorzie, 
Komendant Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Tomasz Czu-
bara ipojh{ł iię z Dyrehjorem Poli{jolego Urzęqu Pr{cy l Łorzie - panem Ja-

roiławem Namaczyńihim.  
Tem{jem ipojh{ni{ rył{ lymi{n{ qośli{qczeń l hleijii rynhu pr{cy  

l poliecie łoreihim, lipółpr{c{ l z{hreiie qor{qzjl{ z{loqowego, poradnictwa  
i analiz, wsparcie w rekrutacji pracowników do jednostek OHP. 

Dyrehjor N{m{czyńihi oqlieqził n{iz �śroqeh, z{pozn{ł iię z l{runh{mi, j{hie 
m{ młoqzież l injern{cie or{z ipojh{ł iię z pr{colnih{mi �SiV.  

~iczymy n{ lięcej olocnych ipojh{ń i mnóstwa pozytywnych inicjatyw! 

NNOOWWEE  SSZZAANNSSEE  DDLLAA  
MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY    

NNAASSZZYYMM    
PPRRIIOORRYYTTEETTEEMM  

 
omendant ZWK Tomasz Czubara  
w dniu 9 kwietnia spotkał się  
z Dyrektorem Zarządzającym Volvo 

P 

K 

https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZWIY70uoDvR7mX8OG5-emO5tl8huV02Y_YvqlSCX-Gdr0wuLw7K9z4J3MpHH0GorwHGDQ4ZTUNHkBJ8nKsPNt2sx70nesrFE_zyoeGDFp1uySvUCHF0cYdMzw20DXcLP2mwqUDCGvj74NrOeUAVj3jeSl1DFuiatBDneEIYRurKiSO-NElFJ0ERNDhKTiOGYvU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZWIY70uoDvR7mX8OG5-emO5tl8huV02Y_YvqlSCX-Gdr0wuLw7K9z4J3MpHH0GorwHGDQ4ZTUNHkBJ8nKsPNt2sx70nesrFE_zyoeGDFp1uySvUCHF0cYdMzw20DXcLP2mwqUDCGvj74NrOeUAVj3jeSl1DFuiatBDneEIYRurKiSO-NElFJ0ERNDhKTiOGYvU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZXX41YRBWUpPWz-OtwpRjzl0p8f63KEvLO8mw85G7Rdamplis-Q486ocU857KQLCceAhPROL6RCS0V0m14Wc8uFaoi_GrjnDq5252RgxM-tAx4TM2eHoMAAAgRSCHkqaLK5uYl8oygNXnEOzyjIQHpq7PmPdWGGWZtoBUTk19cfRDOPQGOPENLYIoBv5bAWRUE&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/VolvoAutoBruno/?__cft__%5b0%5d=AZXX41YRBWUpPWz-OtwpRjzl0p8f63KEvLO8mw85G7Rdamplis-Q486ocU857KQLCceAhPROL6RCS0V0m14Wc8uFaoi_GrjnDq5252RgxM-tAx4TM2eHoMAAAgRSCHkqaLK5uYl8oygNXnEOzyjIQHpq7PmPdWGGWZtoBUTk19cfRDOPQGOPENLYIoBv5bAWRUE&__tn__=kK*F
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Auto Bruno Szczecin, Panem Robertem Smółko, w kwestii omówienia możliwości 
kształcenia przyszłych mechaników samochodowych z naszych Hufców. 

Współpraca, komunikacja, wymiana doświadczeń i wspólne cele - oto filary na 
których chcemy budować przyszłość naszej młodzieży, która zaufała nam, dołączając do 
naszego programu. Dla nich musimy współpracować z najlepszymi.  

 

 

ZZ  GGMMIINNĄĄ  KKOOBBYY--
LLAANNKKAA  GGRRAAMMYY  WW  
JJEEDDNNEEJJ  DDRRUUŻŻYYNNIIEE 

 
 

ólnież 9 kwietnia Komendant 
ZWK OHP Tomasz Czubara 

ipojh{ł iię z P{nią �uliją Pilechą, 
Wójtem gminy Kobylanka. Tematem 
ipojh{ni{ ryły oczyliście rieżące ly-
q{rzeni{ l gminie, lipółpr{c{ i{mo-
rząqu jeryjori{lnego or{z rozruqoly-
l{nie lipółpr{cy n{ poziomie lokal-
nym, z hjórej ręqą mogli czerp{ć uczeijnicy n{izego }ufca. 
 

GGMMIINNAA  BBAANNIIEE  
WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCUUJJEE  

ZZ  OOHHPP  
 

omendant ZWK OHP 
Tomasz Czubara rył go-
ściem lójj{ gminy Banie, 

Pana Arkadiusza Augustyniaka. 
Dzięhujemy z{ qojychcz{iolą 
lipółpr{cę i liczymy n{ q{lize 
wsparcie, szczególnie kiedy na 
horyzoncie nole, l{żne z{qa-

nie: rekrutacja do OSiW oraz Hufca Gryfino! 

   

R 

K 

https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZWPNyOl43sYGYSLEgXn7ARBaKaZPuSw9ZSdarYubnagQahPTW5pdlnNTdRaO3jFCLlFUs82ylS1k89YlGYNDMl6UcpWQMXml4BpEsZu7A6k-DO4LxOGxxragbXRQN76JbvIzzjK_SLzin3UJ1Pr4ZlQOE74-zl8b3a6g5s7mo3WZxCz3B1bHEn-IKdu22e9Q5Q&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZWZ0R6WH9NKFALJ4X3gwF4l0H3koqgCXP4GWIAD46CGtGyHj_5cg3U1y7KQXG8o6jJ0FZNp9iKk1VcmbTDHwFPfWAes9IGKpOYNDK1dXvA7uJqjxis26T_pxuqVcAqIQQQ23rCWmR8aC7IrP-wHCqd6d7W1uNyeE-yl5wdZayWzZ5UtcZ2hg_BhroMDVHhz1-o&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/GMINA-BANIE-110255987405163/?__cft__%5b0%5d=AZWZ0R6WH9NKFALJ4X3gwF4l0H3koqgCXP4GWIAD46CGtGyHj_5cg3U1y7KQXG8o6jJ0FZNp9iKk1VcmbTDHwFPfWAes9IGKpOYNDK1dXvA7uJqjxis26T_pxuqVcAqIQQQ23rCWmR8aC7IrP-wHCqd6d7W1uNyeE-yl5wdZayWzZ5UtcZ2hg_BhroMDVHhz1-o&__tn__=kK-R
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AAKKAADDEEMMIICCKKIIEE  BBIIUURROO  KKAARRIIEERR  UUSS  OOTTWWAARRTTEE  

DDLLAA  OOHHPP!!  
 

 dniach 19-23 kwietnia możn{ ryło oqlieqzić l r{m{ch Virju{lnej Giełqy 
Pracy, zorganizowanej przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szcze-
cińihiego, lirju{lne ijoiiho inform{cyjne qojyczące uiług iieci �UR�S, 

śli{qczonych przez ZV� �}P l Szczecinie. 
�uropejihie Służry Z{jruqnieni{ (�UR�S – �urope{n �mploymenj Serkicei) ią 

iiecią lipółpr{cy purlicznych iłużr z{jruqnieni{ (urzęqól pr{cy) or{z innych org{ni-
z{cji region{lnych, hr{jolych i mięqzyn{roqolych z p{ńijl członholihich U�, ��G  
i Szwajcarii.  

Dzi{ł{ją poq egiqą �omiiji �uropejihiej i lipier{ją morilność pr{colnihól  
l p{ńijl{ch członholihich iieci. 

Z{ pośreqnicjlem qor{qcól i {iyijenjól �UR�S, { j{hże innego perionelu or-
g{niz{cji p{rjnerihich, śli{qczone ią uiługi unijnego pośreqnicjl{ pr{cy or{z qor{qz-
jl{ z z{hreiu unijnej morilności pr{colnihól.  

PPOODDPPIISSAANNIIEE  LLIISSTTUU  IINNTTEENNCCYYJJNNEEGGOO  WWUUPP  II  OOHHPP  
 
 

 siedzibie Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Szczecinie oqryło iię 
podpisanie listu intencyjnego 

qojyczącego lipółpr{cy pomięqzy Toma-
izem Czurarą Komendantem ZWK OHP  
w Szczecinie, a �nqrzejem Przewoqą - Dy-
rekjorem Vojelóqzhiego Urzęqu Pr{cy  
w Szczecinie. 

�rie |nijyjucje lychoqząc n{prze-
cil oczehil{niom młoqzieży lzglęqem 
rynhu pr{cy, poqejmą lipólne qzi{ł{ni{ 
m{jące n{ celu lipółpr{cę l z{hreiie roz-
woju zawodowego (doradztwa zawodowego 
or{z pośreqnicjl{ pracy). Vipólne qzi{ła-
ni{ poleg{ły ręqą n{: lymi{nie qośli{d-
czeń pr{colnihól rozloju z{loqolego 
ZWK OHP oraz WUP-u, organizowaniu 
lipólnych izholeń ql{ pr{colnihól roz-
woju zawodowego obu instytucji, poqjęciu 
qzi{ł{ń l z{hreiie qor{qzjl{ z{loqolego  
i pośreqnicjl{ pr{cy qojyczącego lip{rci{ 
l r{m{ch rozloju z{loqolego ql{ mło-
qzieży pomięqzy 15-25 rohiem życia oraz 
systematycznej wymianie informacji na 

W 

W 

https://www.facebook.com/karieraus/?__cft__%5b0%5d=AZWlL4l_jwmmqu2mHhLftedW4BK0gliFwRqUmbPVeeEgZxzx80NH4o71Yt-k9cvsJjZjnDdKO4NCzotwD_oXAzklNTdiAFQte63wulc9izRYeik5yUBdcdqJbzToChjk_tdCx5ERSySTSIxkYiISS_9LhVT_brVMnJPViAoCam7SY6YfP__Xpf-nDUUVUc1_f9E&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/karieraus/?__cft__%5b0%5d=AZWlL4l_jwmmqu2mHhLftedW4BK0gliFwRqUmbPVeeEgZxzx80NH4o71Yt-k9cvsJjZjnDdKO4NCzotwD_oXAzklNTdiAFQte63wulc9izRYeik5yUBdcdqJbzToChjk_tdCx5ERSySTSIxkYiISS_9LhVT_brVMnJPViAoCam7SY6YfP__Xpf-nDUUVUc1_f9E&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/wupszczecin/?__cft__%5b0%5d=AZX98cdMix92eH8FH1_c4p0Ot7KNLN3tE_m-ueKBOvbVwj4BD07jhn6FHIWwoognG2bEltU3gYtYbePz0SDDmIklZdPH5j6KNAkaalX4-rghLomh2DzbAq4WjA8SOB0jPFtTFTkM4O7zuhHhZkLx3tJQbo3vkFZ-caaozQlVTGcQScsq73y_CGSEQezDbAkvCR8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/wupszczecin/?__cft__%5b0%5d=AZX98cdMix92eH8FH1_c4p0Ot7KNLN3tE_m-ueKBOvbVwj4BD07jhn6FHIWwoognG2bEltU3gYtYbePz0SDDmIklZdPH5j6KNAkaalX4-rghLomh2DzbAq4WjA8SOB0jPFtTFTkM4O7zuhHhZkLx3tJQbo3vkFZ-caaozQlVTGcQScsq73y_CGSEQezDbAkvCR8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZX98cdMix92eH8FH1_c4p0Ot7KNLN3tE_m-ueKBOvbVwj4BD07jhn6FHIWwoognG2bEltU3gYtYbePz0SDDmIklZdPH5j6KNAkaalX4-rghLomh2DzbAq4WjA8SOB0jPFtTFTkM4O7zuhHhZkLx3tJQbo3vkFZ-caaozQlVTGcQScsq73y_CGSEQezDbAkvCR8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZX98cdMix92eH8FH1_c4p0Ot7KNLN3tE_m-ueKBOvbVwj4BD07jhn6FHIWwoognG2bEltU3gYtYbePz0SDDmIklZdPH5j6KNAkaalX4-rghLomh2DzbAq4WjA8SOB0jPFtTFTkM4O7zuhHhZkLx3tJQbo3vkFZ-caaozQlVTGcQScsq73y_CGSEQezDbAkvCR8&__tn__=-%5dK-R
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temat sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. 
Ze ijrony Z�V �}P l ipojh{niu uczeijniczyły: Katarzyna Siedlecka - z{ijępc{ 

Komendanta Wojewódzkiego OHP w Szczecinie, Agnieszka Dudek - specjalista ds. pro-
gramów, Aneta Janiszyn - doradca zawodowy MCK Police, �gnieizha �iś - pośreqnih 
pracy MCK Police, �lauqia �uświk - doradca zawodowy MCIZ Szczecin, Klaudia Ma-
chalska - doradca zawodowy MCIZ Szczecin. N{ zqjęciu z p{nem �nqrzejem Przeloqą 
- Dyrektorem WUP. 

WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCYY  ZZ  WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKIIMM  UURRZZĘĘDDEEMM  
PPRRAACCYY  WW  SSZZCCZZEECCIINNIIEE  CCIIĄĄGG  DDAALLSSZZYY  

 

  
 
dniu 19 kwietnia doradcy za-
wodowi z Mobilnego Cen-

trum Informacji Zawodowej  
w Szczecinie odbyli spotkanie  
z Dyrektorem Centrum Informacji  
i Planowania Kariery Zawodowej  
l Vojelóqzhim Urzęqzie Pr{cy. Spo-
jh{nie mi{ło n{ celu poqjęcie lipółpra-
cy pomięqzy qlom{ inijyjucj{mi, { co 
n{jl{żniejize, lymi{nę lipólnych qo-
śli{qczeń z{loqolych. Dor{qcy mieli 

oh{zję pogłęrić lieqzę n{ jem{j leri-
narów org{nizol{nych przez Urząq 
Pracy oraz ofert pracy kierowanych do 
klientów.  Pracownicy rozwoju zawodo-
wego ZWK OHP, przedstawili swoje 
z{q{ni{ zliąz{ne z rynhiem pr{cy. 
Omówiono metody pracy z klientem 
or{z ipoiory n{ z{chęcenie qo uqzi{łu 
w takich spotkaniach. Owocem tej 
lipółpr{cy, ręqzie org{nizol{nie 
wspólnych warsztatów dla klientów. 

 
 

W 

https://www.facebook.com/katarzyna.siedlecka.792?__cft__%5b0%5d=AZX98cdMix92eH8FH1_c4p0Ot7KNLN3tE_m-ueKBOvbVwj4BD07jhn6FHIWwoognG2bEltU3gYtYbePz0SDDmIklZdPH5j6KNAkaalX4-rghLomh2DzbAq4WjA8SOB0jPFtTFTkM4O7zuhHhZkLx3tJQbo3vkFZ-caaozQlVTGcQScsq73y_CGSEQezDbAkvCR8&__tn__=-%5dK-R
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SSPPOOTTKKAANNIIEE    

ZZ  ZZAACCHHOODDNNIIOOPPOOMMOORRSSKKĄĄ  KKUURRAATTOORR  OOŚŚWWIIAATTYY  
MMAAGGDDAALLEENNĄĄ  ZZAARRĘĘBBSSKKĄĄ--KKUULLEESSZZĄĄ  

 
 

 dniu 20 kwietnia l �ur{jorium oqryło iię olocne i pełne uij{leń ipojh{nie 
pani Kurator z naszym Komendantem Wojewódzkim Tomaizem Czurarą. 

N{jl{żniejize uij{leni{, jo: q{lize lip{rcie hur{jorium l qzi{ł{ni{ch 
rehruj{cyjnych poprzez inform{cję ihierol{ną qo qyrehjoról or{z peq{gogól izhół 
podstawowych w sprawie kierowania 
uczniól hl{i V|| i V||| m{jących z{le-
głości qo jednostek OHP; wsparcie  
w uzyskaniu informacji do ocen  
i frekwencji uczestników OHP, 
uczęizcz{jących qo izhół n{ jerenie 
województwa zachodniopomorskiego; 
orjęcie p{jron{jem elimin{cji loje-
wódzkich do konkursu ogólnopolskie-
go "Najsprawniejszy w zawodzie". 

�eqnocześnie qzięhujemy z{ 
qojychcz{iolą i z{lize rezprorle-
molą lipółpr{cę: niez{loqnie uzy-
ihil{liśmy pojrzerne inform{cje 
zwrotne oraz interpretacje przepisów, 
przedstawiciele Kuratorium zawsze 
byli obecni na Radzie Programowej  
i lłącz{li iię qo qyihuiji, hur{jorium 
chęjnie lłącz{ło iię l promocję na-
izych qzi{ł{ń or{z informol{nie  
o rekrutacji. 

Uij{lono pojrzerę z{cieśnieni{ 
lipółpr{cy, lz{jemną pomoc  
i lip{rcie org{nizol{nych lyq{rzeń. 
Spojh{nie przeriegło l miłej {jmoiferze. ~iczymy n{ lięcej! 

 

   

W 

https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZXFayDkw9xQLkQD-8VdtgguKZxXbO0-CXyqQ_YwNhc8ah-cJ8Ck4hklGXh8OMB07kQjKpopyr1-8MTp7Oe7iAjXrLBPRoaR1LbKTK8kVQo5cSpn4C8rJTFon7PEdwaA_bIEEwbpGOrcTYqmY70ph4CnXZQAevCyIjUk4Qdb_8in8VqXHkmA6naF5732MkMpK2U&__tn__=-%5dK-R
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WW  SSTTAARRGGAARRDDZZKKIICCHH  ZZEESSPPOOŁŁAACCHH  RROOBBOOCCZZYYCCHH  

PPRRAACCYY  NNIIEE  BBRRAAKK  
 

 
dniu 13 kwietnia l Urzęqzie 
Miejskim w Stargardzie na 

zaproszenie Prezydenta Miasta - pana 
Rafała Zająca oqryło iię pierlize ipo-
jh{nie zeipołól roroczych złożonych  
z Pani V-ce Prezydent - Ewy Sowy, Dy-
rehjoról Vyqzi{łól: �quh{cji, �uljury, 
Sportu, Turystyki i Promocji, Polityki 
Społecznej, Rozloju Goipoq{rczego, 
radnych rady miejskiej oraz naszej ka-
dry wychowawczej i administracyjnej 
�SiV �}P poloł{nych qo lqr{ż{ni{ 
uij{leń poczynionych n{ ipojh{niu  
w dniu 23 marca. V czjerech ij{łych 
zeipoł{ch roboczych doprecyzowywane 
ią z{g{qnieni{ zliąz{ne z: 
- nowoczesnym rozwojem  
i u{jr{hcyjnieniem oferjy ośroqh{ 
(hizj{łcenie l noloczesnych zawodach, 
implementacja absolwentów OSiW 
OHP na lokalny rynek pracy,  
- qopoi{żeniem ośroqh{ l iprzęj ipor-
towy, itp.) poprzez wsparcie go ze stro-
ny lł{qz mi{ij{ i i{morząqolych inijy-
tucji oraz poszczególnych miejskich 
jednostek organizacyjnych, 
- z{{ng{żol{niem lychol{nhól  
l loh{lną ipołeczność or{z rozlój mia-
ij{ poprzez uqzi{ł n{izych lychol{n-
hól le lizelhich ślięj{ch or{z impre-
zach kulturalnych i sportowych organi-
zowanych przez miasto, 
 - org{niz{cją cz{iu lolnego n{izych 
lychol{nhól l op{rciu o miejihą 
oferję iporjolą (hlury i ijol{rzyizeni{ 
iporjole) i huljur{lną (miejihie ośroqhi 
kultury) oraz wolontariat (kluby seniora 
na terenie miasta), 
- {n{lizą obecnego rynku pracy  
i zapotrzebowania na konkretne zawody  
l n{izym mieście,  

- wsparciem wychowanków od strony 
�}P or{z lł{qz mi{ij{ l hleijii lep-
izego ij{rju l qoroiłe życie, zlł{izcz{ 
młoqzieży z{grożonej lyhluczeniem 
ipołecznym (miejski program mieszkal-
nictwa wspomaganego, wspólne projek-
ty z pracodawcami i miastem, wsparcie 
rekrutacji do OSiW OHP i praktycznej 
n{uhi z{loqu l ipółh{ch miejihich: np. 
�iejihie Przeqiięriorijlo �omuniha-
cji), 
- lipółpr{cą mięqzy z{rząqem mi{ij{  
a OSiW OHP i Komenqą Vojelóqzhą 
OHP w kwestii promocji miasta Star-
gard jako atrakcyjnego miejsca do nauki, 
pracy i zamieszkania (program Stargar-
dVita). 

Podczas spotkania zaplanowano 
h{lenq{rz qzi{ł{ń i lizyj l ipółh{ch 
miejskich (MPK, MPGK) - praktyczna 
nauka zawodu, kalendarz imprez miej-
ihich z ulzglęqnieniem poqopiecznych 
OSiW OHP Stargard oraz kalendarz 
qzi{ł{ń rehruj{cyjnych qo ośroqh{  
w oparciu o system Librus. 

Kolejne spotkanie zaplanowano 
n{ qrugą połolę m{j{, {ry móc qo jego 
cz{iu zre{lizol{ć z{q{ni{ z{pl{nol{ne 
podczas obecnego ipojh{ni{ zeipołól 
roboczych.  

W 
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WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCAA  ZZ  PPOOWWIIAATTEEMM  WWAAŁŁEECCKKIIMM  
 
 

nia 21 kwietnia Komendant ZWK 
OHP dr Tomasz Czubara oraz jego 
Zastępca Marcin Sychowski byli 

gośćmi Starosty Powiatu Wałeckiego  
dr. Bogdana Wankiewicza. 

Celem wizyty było podziękowanie dla 
Starosty za dotychczasowe wspieranie dzia-
łań Ochotniczych Hufców Pracy na terenie 
Wałcza i powiatu. Ponadto, na spotkaniu 
omówiono perspektywy oraz plany dalszej 
współpracy OHP ze Starostwem Powiatowym l V{łczu oraz Powiatowym Urzęqem 
pr{cy l V{łczu, nawiązanie partnerstwa przy realizowaniu programów  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dr Bogdan Wankiewicz bardzo pozytywnie wyraził się o roli OHP  
w wychowaniu i kształceniu młodych ludzi oraz obiecał wspierać Hufiec Pracy 16-6  
w Wałczu na takim samym poziomie jak dotychczas. Natomiast dr Tomasz Czubara 
podkreślił bardzo ważną rolę jaką w naszym regionie pełni Starostwo jako organ prowa-
dzący szkoły związane z OHP na poziomie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz 
Szkoły Branżowej I stopnia. 
 
 

ego samego dnia Komendant ZWK OHP dr Tomasz Czubara oraz jego z{ijępc{ 
Marcin Sychowski oqryli rólnież ipojh{nie z qyrehjorem Powiatowego Cen-
jrum �izj{łceni{ Z{loqolego i Uij{licznego l V{łczu - Piotrem Filipiakiem. 
Celem wizyty ryło lręczenie poqzięhol{ń ql{ qyrehcji izhoły z{ lielolejnie 

lipier{nie qzi{ł{ń �chojniczych }ufcól Pra-
cy n{ jerenie V{łcz{. Rozm{li{no j{h l{żną 
rolę pełni PC�ZiU z c{łym z{pleczem qoijęp-
nym ql{ młoqzieży �}P or{z oqlrojnie, j{hie 
horzyści czerpie PC�ZiU ze lipółpr{cy  
z Hufcem Pracy 16-6 l V{łczu.  

Poqhreślono, że lipólne qzi{ł{ni{ ią 
bardzo perspektywiczne, oparte na wielolet-
nim qośli{qczeniu or{z możlilości{ch j{hie 
q{je izhoł{, m.in. rozruqol{ noloczeinych 
l{rizj{jól, hjóre ręqą qoijępne poqcz{i na-
uki zawodów poszukiwanych na rynku pracy.  

 

 

 

 

  

D 

T 

https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZWdfbFD1J3FHfUTo-5NY5ynNDISrLIjF-fPMm8RztaVPpkXBY4ZjP0COHH4seapVRJ6_lAtchgYqchgRxEoBeOXld0jqG5oX2Etg0GmHSIGUzsstYeFXLuBiPtf6QnCfUB7BWLdAJf5h3MUxzcZFvrfQViLcxBfRM0wjaU4zEl3QOOT2nvdn83snz_1smr4yAM&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/marcin.sychowski.73?__cft__%5b0%5d=AZWdfbFD1J3FHfUTo-5NY5ynNDISrLIjF-fPMm8RztaVPpkXBY4ZjP0COHH4seapVRJ6_lAtchgYqchgRxEoBeOXld0jqG5oX2Etg0GmHSIGUzsstYeFXLuBiPtf6QnCfUB7BWLdAJf5h3MUxzcZFvrfQViLcxBfRM0wjaU4zEl3QOOT2nvdn83snz_1smr4yAM&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/UrzadPracyWalcz/?__cft__%5b0%5d=AZWdfbFD1J3FHfUTo-5NY5ynNDISrLIjF-fPMm8RztaVPpkXBY4ZjP0COHH4seapVRJ6_lAtchgYqchgRxEoBeOXld0jqG5oX2Etg0GmHSIGUzsstYeFXLuBiPtf6QnCfUB7BWLdAJf5h3MUxzcZFvrfQViLcxBfRM0wjaU4zEl3QOOT2nvdn83snz_1smr4yAM&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZVoos8WtvX2bF4bkyCOSW0tjR1TbUc-8k36lQxDgXmSrsYGqsUZqPbk6C65pHf7J5IStDNnlBNxOeQmLO7u_mCEz5IeYSgPqEHOIHGy_cRtQVydiLEwKnjO5odSuGV93_yaEZmUahYCprU8Ve3UEwBktqUotQIV1ZdUVYCEjqdFoukV9UZGCnQml6ChPaAWacE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marcin.sychowski.73?__cft__%5b0%5d=AZVoos8WtvX2bF4bkyCOSW0tjR1TbUc-8k36lQxDgXmSrsYGqsUZqPbk6C65pHf7J5IStDNnlBNxOeQmLO7u_mCEz5IeYSgPqEHOIHGy_cRtQVydiLEwKnjO5odSuGV93_yaEZmUahYCprU8Ve3UEwBktqUotQIV1ZdUVYCEjqdFoukV9UZGCnQml6ChPaAWacE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/pckziuwalcz/?__cft__%5b0%5d=AZVoos8WtvX2bF4bkyCOSW0tjR1TbUc-8k36lQxDgXmSrsYGqsUZqPbk6C65pHf7J5IStDNnlBNxOeQmLO7u_mCEz5IeYSgPqEHOIHGy_cRtQVydiLEwKnjO5odSuGV93_yaEZmUahYCprU8Ve3UEwBktqUotQIV1ZdUVYCEjqdFoukV9UZGCnQml6ChPaAWacE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pckziuwalcz/?__cft__%5b0%5d=AZVoos8WtvX2bF4bkyCOSW0tjR1TbUc-8k36lQxDgXmSrsYGqsUZqPbk6C65pHf7J5IStDNnlBNxOeQmLO7u_mCEz5IeYSgPqEHOIHGy_cRtQVydiLEwKnjO5odSuGV93_yaEZmUahYCprU8Ve3UEwBktqUotQIV1ZdUVYCEjqdFoukV9UZGCnQml6ChPaAWacE&__tn__=kK-R
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BBIIAAŁŁOOGGAARRDD  WW  CCEENNTTRRUUMM  UUWWAAGGII 

 
 śroqę 29 hliejni{ Z{ijępc{ �omenq{nj{ 
Wojewódzkiego OHP Marcin Sychowski 
oraz Kierownik ROSZM Nosowo Marcin 

�aślanha odbyli spotkanie ze Sj{roiją Bi{łog{rqzhim 
Piotrem Pakuszto. Celem lizyjy ryło poqziękowanie 
z{ lielolejnie lipier{nie qzi{ł{ń �chojniczych }uf-
ców Pracy na terenie powi{ju ri{łog{rqzhiego. Roz-
m{li{no o jym j{h l{żną rolę pełni }ufiec �}P Bia-
łog{rq l proceiie hizj{łceni{ z{loqolego młoqzieży 
l regionie. P{n Sj{roij{ jeij z{{ng{żol{ny l jem{jyhę qzi{ł{lności �}P 
i poii{q{ qużą lieqzę z z{hreiu qzi{ł{ni{ n{izej ijruhjury roliem przeq orjęciem 
funhcji Sj{roijy pełnił funhcję hierolnih{ R�SZ� N�S�V�. 

SSPPOOTTKKAANNIIEE  RREEKKRRUUTTAACCYYJJNNEE  

 

 
 

śroqę 29 hliet-
nia Komendant 
16-13 Hufca Pra-

cy l Bi{łog{rqzie Kata-
rzyna Kica oqrył{ rorocze 
spotkanie z prezes Pry-
watne Centrum Edukacyj-
ne "Szhoły Suhcei", p{nią 
�licją Vojciechowihą. 
Tematem przewodnim 
ryły ipr{ly zliąz{nez 
hizj{łceniem uczeijnihól 
l Szhole Br{nżolej  

| Sjopni{ or{z Szhole Poqij{lolej z oqqzi{ł{mi przyipoi{ri{jącymi qo pr{cy w no-
wym roku szkolnym 2021/2022. Vih{z{no n{ pilną pojrzerę pozyih{ni{ nolych pra-
codawców w zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy. Pon{qjo izczegółolo 
omóliono z{hrei przeqiięlzięć ql{ oru ijron zliąz{nych z prol{qzeniem {hcji rehru-
tacyjnej. Ustalono również ij{łe jerminy ipojh{ń celem lymi{ny inform{cji o poiję-
pach w prowadzonym naborze.  

N{ z{hończenie ipojh{ni{ l imieniu �omenq{nj{ Vojelóqzhiego ZV� �}P 
Tomasza Czubary homenq{nj hufc{ lręczył{ p. �licji Vojciecholihiej poqzięhol{nie 
z{ lhł{q l qzi{ł{ni{ equh{cyjne i lychol{lcze n{ rzecz uczeijnihól �}P. 

W 

W 

https://www.facebook.com/marcin.sychowski.73?__cft__%5b0%5d=AZVLkWkcQlW3YT7Lc2wuqwrs_AaTcgt8j-olUidno3zFEFRemZYVFqkK7KvaL7ed-kCKSFM-p0sxuPxPEe1j57lBdjFJEsnDsLj9FeJO5GL-U4s4glLEqylnszBsZbPaVLTOHOTTYfro321oU1VQeK-NYXO9POv2gAC5zdiPZPb-h3IFNResh8UEgLR7_hs-khU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Sukcesik/?__cft__%5b0%5d=AZWSkKaFezYSljxEREU55k-fT6ouMmz9qsV5oroGckWfxCND2a9Xu5AWtetIW95gjrkW6-xYz4AQjTLTGSOrUqF0KWTLNKOhYnnC7XFKNgP-fuhvx4mvPpAxndj47nUt2Z1OEQgkz_wb5y4eVYSqTZKQHRu0mmv-t0Ub3FUDnCqwsX8XA3308IENjsB1eF27LkE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Sukcesik/?__cft__%5b0%5d=AZWSkKaFezYSljxEREU55k-fT6ouMmz9qsV5oroGckWfxCND2a9Xu5AWtetIW95gjrkW6-xYz4AQjTLTGSOrUqF0KWTLNKOhYnnC7XFKNgP-fuhvx4mvPpAxndj47nUt2Z1OEQgkz_wb5y4eVYSqTZKQHRu0mmv-t0Ub3FUDnCqwsX8XA3308IENjsB1eF27LkE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Sukcesik/?__cft__%5b0%5d=AZWSkKaFezYSljxEREU55k-fT6ouMmz9qsV5oroGckWfxCND2a9Xu5AWtetIW95gjrkW6-xYz4AQjTLTGSOrUqF0KWTLNKOhYnnC7XFKNgP-fuhvx4mvPpAxndj47nUt2Z1OEQgkz_wb5y4eVYSqTZKQHRu0mmv-t0Ub3FUDnCqwsX8XA3308IENjsB1eF27LkE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZWSkKaFezYSljxEREU55k-fT6ouMmz9qsV5oroGckWfxCND2a9Xu5AWtetIW95gjrkW6-xYz4AQjTLTGSOrUqF0KWTLNKOhYnnC7XFKNgP-fuhvx4mvPpAxndj47nUt2Z1OEQgkz_wb5y4eVYSqTZKQHRu0mmv-t0Ub3FUDnCqwsX8XA3308IENjsB1eF27LkE&__tn__=-%5dK-R
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„„MMOOBBIILLNNII    
EEKKOO--SSZZUUKKAACCZZEE””  ZZNNOO--

WWUU  WW  AAKKCCJJII!!  
 

ięhn{ pogoq{ i lioienn{ {jmoifer{ 
zmojylol{ły uczeijnihól }P16-8  
l �oiz{linie qo qzi{ł{ni{ n{ rzecz przyroqy!  
1 kwietnia zerr{ł{ iię grup{ ehologól, hjórzy re{lizują projehj EKS "Mobilni 

Eko-Szukacze". �łoqzież lr{z z lychol{lc{mi z{op{jrzon{ l chlyj{hi, ręh{lice  
i lorhi n{ śmieci lyruizył{ qo l{iu, {ry poiprząj{ć z{leg{jące j{m po zimie śmieci. �k-
cj{ z{hończył{ iię poloqzeniem, poniel{ż zerr{liśmy hilh{ pełnych lorhól śmieci.  

Z jednej strony bardzo cieizyliśmy iię  
z jego, jeqn{h z qrugiej ijrony n{izł{ n{i 
lizyijhich imujn{ reflehij{, że luqzie nie qra-
ją o iloje n{jrliżize ojoczenie, zoij{li{jąc 
tony odpadków - pojomnym możn{ zoij{lić  
z pelnością qużo lepizy ip{qeh! 
 

PPRRAACCEE  PPOORRZZĄĄDDKKOOWWEE  WW  MMIINNII--OOGGRROODDZZIIEE  
  

uż poq honiec m{rc{ lioin{ z{częł{ ru-
qzić iię qo życi{, lięc j{h głoii jyjuł na-
szego projektu w ramach Programu Eu-

ropejihiego �orpuiu Soliq{rności: „Zbu-
dujmy razem mini–ogróq” poij{noliliśmy 
przygojol{ć n{iz ogróq qo q{lizych pr{c.  

Grup{ inicjując{ z Hufca Pracy 16-6 
l V{łczu z{mi{ij ruqol{ć - muii{ł{ n{j-
pierl jrochę zniizczyć.  

Rozriórce uległ{ hoijh{ rruhol{, 
hjór{ zn{jqol{ł{ iię n{ jerenie ogroqu. N{ 
izczęście, l późniejizym ej{pie pr{c zoija-
nie ona oczyszczona i powtórnie wykorzy-
ij{n{ qo ułożeni{ n{lierzchni leqług pro-
jehju, hjóry przygojol{ł co{ch. Pr{ce izły 
sprawnie, fachowo i w dobrej atmosferze 
lioiennego iłońc{. 

P 

J 
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„„MMOOBBIILLNNII  EEKKOO--SSZZUUKKAACCZZEE””  PPOOSSZZEERRZZAAJJĄĄ    

HHOORRYYZZOONNTTYY!!  
 

 
 

 

 Koszalinie 16 kwietnia w ramach projektu EKS „�orilni ~ho – izuhacze” 
odbyło się spotkanie z panem Mirosławem Słomińskim - Komendantem 
Straży Miejskiej w Mielnie, którego w siedzibie OHP powitał pan Marcin Sy-

chowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego. Młodzież wysłuchała ciekawego wy-
kładu na temat szeroko pojętej ekologii, dzikich wysypisk oraz dbania o nasz region. 
Pan Komendant z zaangażowaniem opowiadał o swojej pracy, a nasza młodzież zainte-
resowana ekologią z zaciekawieniem słuchała i zadawała pytania. Spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze. 

 

MMCCKK  SSZZCCZZEECCIINNEEKK  ––  RRUUSSZZAAMMYY  ZZ  OOFFEERRTTAAMMII  
PPRRAACCYY  DDOODDAATTKKOOWWEEJJ!!  

 
nia 23 kwietnia 2021 roku w sie-
dzibie MCK Szczecinek odryło 
iię ipojh{nie inqylidualne  

z uczestnikiem OHP zainteresowanym 
poqjęciem pr{cy qoq{jholej. Dzięhi 

ofertom pracy zebranym przez pracow-
nihól �C� uczeijnih mógł iię z{po-
zn{ć z oczehil{ni{mi ij{li{nymi przez 
pr{coq{lcól or{z lyrr{ć oferję n{j-
r{rqziej {jr{hcyjną ql{ iierie.

W 

D 
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Mimo pandemii i trudnej 
tuacji na rynku pracy, MCK Szcze-
cinek sukcesywnie pozyskuje nowe 
miejic{ pr{cy ql{ młoqzieży.  
V mieiiącu hliejniu pośreqnih pra-
cy Ewa Bejda i doradca zawodowy 
Dorota Niewiadomska, pozyih{ły 
15 ofert z 41 miejscami pracy. Oferty 
qojyczą pr{cy iezonowej w nadmor-
ihich miejicolości{ch or{z pr{cy 
ij{łej w Szczecinku.  

�łoqzi luqzie oqlieqz{jący 
�łoqzieżowe Cenjrum �ariery  
w Szczecinku częijo izuh{ją pr{cy 
l miejicolości{ch n{qmorihich, gqzie mogą połączyć przyjemne z pożyjecznym, czyli 
odpoczynek na pl{ży z pr{cą. Dl{jego oferjy pracy l p{iie n{qmorihim, cieizą iię n{j-
lięhizym z{injereiol{niem. �{my n{qzieję, że uczeijnicy �}P zn{jqą cieh{lą oferję 
pr{cy ql{ iierie. Z{chęc{my qo q{lizego śleqzeni{ n{izych poijępól. 

  

PPRRAAKKTTYYCCZZNNAA  NNAAUUKKAA  ZZAAWWOODDUU    
KKUUCCHHAARRZZAA  

 
 

łoqzież �śroqh{ Szholeni{  
i Wychowania w Barlinku 
rr{ł{ uqzi{ł l z{jęci{ch 

praktycznej nauki zawodu kucharza. 
Uczeijnicy uczyli iię efehjylnego  
i racjonalnego wykorzystania produk-
tu: porcjowali, trybowali, dzielili tak, 
{ry lyhorzyij{ć lizyijhie elemenjy 
kurczaka.  

Z odpowiednio spreparowane-
go mięi{ przygotowano m.in. aroma-
jyczny roiół or{z pyizny p{izjej za-
piekany. 

   

M 
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„„SSMMAACCZZNNIIEE  II  PPRRAAKKTTYYCCZZNNIIEE””  --  WWIIEELLKKII  PPOOWWRRÓÓTT  
ZZAAJJĘĘĆĆ!!  

 
o nieipełn{ mieiięcznej przerlie 
l z{jęci{ch pr{hjycznych qo ilo-
ich oroliązhól lrócili uczniolie 

hl{i ||| Szhoły Br{nżolej i hl{i V||| 
Szhoły Poqij{lolej. Z pełnym z{{nga-
żol{niem riorą iię qo pr{cy {ry j{h 
n{jlepiej przygojol{ć iię qo zrliż{ją-
cych iię egz{minól hońcolych. 

26 kwietnia przygotowali zapie-
h{nhę z h{puijy hiizonej z mięiem  
i h{izą j{gl{ną, p{luizhi z ierh{ m{ic{r-
pone or{z zupę pomiqorolą czyiją.  
V jr{hcie z{jęć ujrl{l{my 
 

 
rólnież li{qomości pr{hjyczne  
l połączeniu z teorią. Rozliązujemy 
wspólnie testy zawodowe i omawiamy 
zagadnienia, z którymi młoqzież m{ 
problemy.  

V jej hleijii młoqzi luqzie m{j{ 
możlilość ipr{lqzeni{ iloich li{qo-
mości nie jylho z |njerneju, {le rólnież 
z hiiążeh i cz{iopiim o jem{jyce huli-
n{rnej. Z lielhą niecierplilością cze-
h{my n{ polrój pozoij{łej części mło-
qzieży ry pomóc im rozlinąć ihrzyqł{  
i q{ć możlilość poh{z{ni{ umiejęjności 
zawodowych! 

 
 

  

  

  

  

  
   

P 
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WWIIEELLKKIIEE  SSPPRRZZĄĄTTAANNIIEE  WW  KKOOSSZZAALLIINNIIEE  

 
 
qniu 23 hliejni{ młoqzież  
z hoiz{lińihiego hufc{ iprzą-

j{ł{ jereny Góry Chełmihiej. Był{ jo 
kolejna akcja w ramach Europejskiego 
�orpuiu Soliq{rności i projehju „Mo-
bilni Eko Szukacze”.  

�łoqzież j{h z{lize chęjnie ija-
lił{ iię u izczyju góry, {ry choci{ż jro-

chę oczyścić jej jeren, { jeij co iprząj{ć… 
~uqzie, iqąc n{ ip{cer lur upr{li{jąc 
iporj, zoij{li{ją po iorie mnóijlo 
śmieci, hjóre qzięhi n{izym uczeijni-
hom ląqują l lorh{ch, gqzie ich miej-
ice i nie pozoij{ją l leiie. 

 

 
V {hcji iprząj{nia lzięli uqzi{ł 

goście z ZV� - pani Agnieszka Dudek  
i pan }eizeh Ślepowrońihi, koordyna-
jorzy projehju. Cieizy n{i, że n{iz{ 
młoqzież chce iprząj{ć, {le m{rjli, że 
mimo ogromnej ilości m{jeri{łól n{ 
jem{j ochrony śroqoliih{ lciąż za-
śmiec{my  

i niszczymy swoją pl{neję. Pogoq{ qopi-
i{ł{, lięc cz{i ipęqzony n{ poliejrzu 
jym r{rqziej rył miły. Po iprząj{niu 
lizyicy uq{li iię qo hufc{, gqzie oqryło 
iię ipojh{nie, n{ hjórym młoqzież 
omólił{ q{lize ej{py qzi{ł{ni{ or{z 
miło ipęqził{ cz{i przy pizzy.

   

W 



N R   3,   �V{~C{~Ń 2021 
S t r o n a  | 21 

PP  RR  OO  JJ  EE  KK  TT  YY    CC  YY  KK  LL  II  CC  ZZ  NN  EE  
 

 

 
BIULETYN INFORMACYJNY 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 

OOCCTTOOPPUUSS++  WW  TTRRAASSIIEE!!  
 

 
 
rzerl{ l re{liz{cji n{uhi z{loqu l z{hł{q{ch pr{cy, lynih{jąc{ z n{łożonych 
oroijrzeń l hr{ju, qoriegł{ hońc{. �łoqzież z niecierplilością lyczehil{ł{ mo-
menju polroju qo pr{hjycznej n{uhi z{loqu, qo iloich oroliązhól izholnych. 

Wszyscy zwarci, gojoli, i n{ł{qol{ni pozyjylną energią z{rr{li iię qo n{qrorieni{ za-
ległej pr{cy, z{pl{nol{nych qzi{ł{ń i przed-
iięlzięć.  

Od dnia 28 kwietnia kadra �łoqzie-
żowego Cenjrum �ariery w Policach, i tym 
i{mym pomyiłoq{lcy {hcji, rozpoczęł{ ho-
lejne z cyklu morilne ipojh{ni{ „Octopus+  
w trasie”.  

Akcja polega na odwiedzaniu uczestni-
ków w ich miejscach pracy i upowszechnianiu 
or{z promol{niu pl{jformy �cjopui+ { rezpośreqni honj{hj i rozmol{ f{ce jo f{ce 
uł{jli{ n{liąz{nie rel{cji.  

Dzięhi uczeijnicjlu l pl{tformie 
młoqzież może pogłęri{ć i ujrl{l{ć lieqzę  
z z{hreiu rozloju z{loqolego, ryć n{ rie-
żąco z {hju{lnymi inform{cj{mi i li{qomo-
ści{mi qojyczącymi loh{lnego rynhu pr{cy. 
Bycie użyjholnihiem pl{jformy umożlili{ 
rólnież ipr{lqzenie {hju{lnej lieqzy po-
przez wykonanie testów lub zdobycie no-
lych inform{cji qzięhi izerohiemu l{chla-

rzu qoijępnych li{qomości z qzieqziny qor{qzjl{ zawodowego. 
  

P 
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PPRROOGGRRAAMM  WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKII  ,,,,WW  ŚŚLLEEPPYYMM  ZZAAUUŁŁKKUU’’’’  
––  ZZAACCZZYYNNAAMMYY!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olichi }ufiec Pr{cy lyij{rjol{ł  
z kolejnym programem woje-
wódzkim. Tym razem tematyka 
pl{nol{nych qzi{ł{ń ręqzie qo-

jyczył{ użyleh, qzi{ł{ń śroqhól piy-
choaktywnych oraz mechanizmów 
lizel{hich uz{leżnień. Re{lizol{ny 
program ma charakter profilaktyczny  
i głólnym jego celem jeij zlrócenie 
uwagi uczeijnihól n{ {hju{lność pro-
rlemu i lypoi{żenie ich l umiejęjności 
lł{ścilego re{gol{ni{ l orliczu j{hie-
go z{grożeni{.  

Do uczestników programu zosta-
ły rozeił{ne m{jeri{ły qyq{hjyczne or{z 
h{rjy pr{cy. Vczor{j oqryło iię rólnież 
spotkanie w siedzibie hufca, na którym 
uczeijniczhi lyhonyl{ły pl{h{j zliąza-

ny z omawianymi problemami. W ra-
mach realizowanego programu zapla-
nol{ne ią ipojh{ni{ on-line oraz spo-
jh{ni{ ij{cjon{rne l m{łych grup{ch 
zgoqnie z oroliązującymi ij{nq{rq{mi 
rezpieczeńijl{ l qorie p{nujących 
oroijrzeń. Z{jęci{ ręqą oqryl{ć iię 
cyhlicznie qo hońc{ czerlc{ rr.  

Zdobyta wiedza na pewno po-
może uczeijnihom l hizj{łjol{niu po-
staw asertywnych i prozdrowotnych, 
z{chęci ich qo {ujoreflehiji ihłoni za-
chęci ich qo ipojrzeni{ n{ lł{ine qo-
śli{qczeni{ z innej perspektywy i na-
kieruje ich na nowe, konstruktywne spo-
soby radzenia sobie w sytuacjach trud-
nych.   

P 
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„„MMUUSSIICCIIEE  OODD  SSIIEEBBIIEE  WWYYMMAAGGAAĆĆ,,  CCHHOOĆĆBBYY  IINNNNII  
OODD  WWAASS  NNIIEE  WWYYMMAAGGAALLII””  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 rocznicę śmierci śl. �{n{ P{lł{ || 
wychowankowie l{łechiegoi szczeci-
nechiego }ufc{ Pr{cy lzięli uqzi{ł  

l up{mięjnieniu oqejści{ ilojego p{jron{.  
Bez oficjalnych obchodów, w spokoju  

i ciizy lychol{nholie uq{li iię qo miejic p{mię-
ci, ry z{p{lić znicze l injencji p{pież{. �{ho pa-
tron OHP jest dla naszych podopiecznych wzorem 
qo n{śl{qol{ni{. V qniu jego oqejści{ złożyliśmy 

mu hołq i poqzięhol{liśmy z{ jo, że c{ły 
cz{i n{q n{mi czul{. V{rjo poqhreślić, że  
l n{ucz{niu śl. �{n{ P{lł{ || zn{jqujemy 
jo, co l n{izym życiu n{jl{żniejize: otwar-
jość, lolność, miłość qo qrugiego człolieh{ 
czy oql{gę l orronie l{rjości chrześcij{ń-
ihich. Pon{qjo, n{uh{ i poij{l{ �{n{ P{lł{ 
|| ij{ły iię qrogolih{zem poijępol{ni{ ql{ 
młoqych luqzi, o czym częijo przypomina-
my naszym wychowankom. 

W 
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ŚŚWWIIAATTOOWWYY  DDZZIIEEŃŃ  ŚŚWWIIAADDOOMMOOŚŚCCII  AAUUTTYYZZMMUU  
 

 
kwietnia jest Świajowym 
Dniem Świaqomości �ujy-
zmu. Dzień jen zoij{ł uij{no-

wiony w 2007r. przez Zgromadze-
nie Ogólne ONZ z inicjatywy Kata-
ru. Przeił{niem jego qni{ jeij pod-
noizenie śli{qomości ipołecznej 
na temat autyzmu, zrozumienie 
jruqności z j{himi roryh{ją iię 
oiory nim qojhnięje or{z ulr{żli-
lienie { j{hże equh{cj{ ojoczeni{, 

nie z{lize śli{qomego jej iyju{cji. 
V Bi{łog{rqzhim }ufcu zoij{ły przeprol{qzone z{jęci{ equh{cyjne on-line pod 

h{iłem „Autyzm – Wiem, Rozumiem, Wspieram, Pomagam!”, hjóre mi{ły n{ celu 
uh{z{nie prorlemól z j{himi muizą iię n{ co qzień mierzyć oiory z {ujyzmem. 
Uczeijnicy mogli, rólnież orejrzeć film „Autyzm-pięhniejizy umyił”.  

�ojylem orchoqól Śli{jolego Dni{ �ujyzmu jeij holor nierieihi i młoqzież 
chcąc iię ioliq{ryzol{ć z chorymi m{lol{ł{ l qomu pr{ce l jym lł{śnie holorze. 
�{żq{ z oiór lyił{ł{ zqjęcie ilojego pomyiłu i polij{ł hol{ż lizyijhich pr{c.  

16-13 }P Bi{łog{rq – p{mięj{my i łączymy iię, {ry r{zem jlorzyć lepizy śli{j 
dla wszystkich - j{hże oiór z autyzmem! 

1133  KKWWIIEETTNNIIAA  
DDZZIIEEŃŃ  PPAAMMIIĘĘCCII  
OOFFIIAARR  ZZBBRROODDNNII  

KKAATTYYŃŃSSKKIIEEJJ  
 

imieniu pracowników 
Tomasz Czubara - Ko-
mendant Wojewódzki 

oddał hołd zamordowanym, składa-
jąc wieniec pod pomnikiem Katyń 1940 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 
 
 
 
 

  

2 

W 

https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZVb-ByPO3bE6tKzAQayanDIHy6GbWUNRMXuzZED8Q9lvPazCBtqtJp3CaV0vOuuew9wz47yuOr-u8HCjbq4lYWigvuaPNPDsYz5wDmeSZ8qpWVrWINSYVza_kxgMwILr1sVSihewv2_xFNrCflbURq1C9a2D776AX0VkKIyTr5J8_aVq9QzPJpO79IJcuvK9lU&__tn__=-%5dK*F
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PPAAMMIIĘĘTTAAJJMMYY  OO  DDNNIIUU  FFLLAAGGII    
RRZZEECCZZYYPPOOSSPPOOLLIITTEEJJ  PPOOLLSSKKIIEEJJ!! 

 

 

czestnicy 16-11 }P Dęrno p{mięj{li o zrliż{jącym iię Dniu Flagi. W tym czasie 
byliby l qom{ch, ql{jego poqjęliśmy qzi{ł{ni{ z wyprzedzeniem - w dniu 28 
hliejni{ uczeijnicy n{izego hufc{ l poij{nolili lłączyć iię qo {hcji #mojafla-

ga, organizowanej z okazji Dnia Flagi RP, zainicjowanej przez Niepoqległa. Uczestnicy 
l n{izym riurze z{pozn{li iię rólnież z mini przeloqnihiem ,,Bi{ło-Czerlon{”.  

�ry lziąć uqzi{ł l {hcji lyij{rczy polieiić l ohnie, n{ r{lhonie {lro  
l innym miejicu ri{ło-czerloną fl{gę. N{ijępnie zrorić zqjęcie wywieszonej flagi  
i uqoijępnić je l meqi{ch ipołecznościolych z h{izj{giem #mojaflaga.  

Dzień �l{gi ql{ n{izych uczeijnihól ręqzie qoihon{łą oh{zją qo huljylol{ni{ 
poij{l p{jriojycznych i pogłęri{ni{ jożi{mości narodowej. 

�eijeśmy Pol{h{mi i jo n{iz lielhi ip{qeh! 

 

U 

https://www.facebook.com/niepodlegla1918/?__cft__%5b0%5d=AZWjYrAinluQNMGm8g36Bsa1SkwHcMciEL_jvUJuNY2K0GLxGK11H8SKx5WzalMNo5TBmd3ZoDg_girxDtzczUv_ohNJxn0rhUJYRO6NULhbU4tWq4uzYQ31Gohjm6MTMEroIScxzKfOi1NcppvIhfBj0C5HvO9WbQFDVEvzUsqzPM_VAMcrwHnyW-NHLYH-454&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mojaflaga?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjYrAinluQNMGm8g36Bsa1SkwHcMciEL_jvUJuNY2K0GLxGK11H8SKx5WzalMNo5TBmd3ZoDg_girxDtzczUv_ohNJxn0rhUJYRO6NULhbU4tWq4uzYQ31Gohjm6MTMEroIScxzKfOi1NcppvIhfBj0C5HvO9WbQFDVEvzUsqzPM_VAMcrwHnyW-NHLYH-454&__tn__=*NK-R
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RRĘĘKKOODDZZIIEEŁŁOO  ––  CCEENNNNAA  
UUMMIIEEJJĘĘTTNNOOŚŚĆĆ  II  DDOOBBRRAA  

ZZAABBAAWWAA  
 

{ począjhu hliejni{ qzielczęj{  
z �SiV l B{rlinhu uczyły iię rorić 
riżujerię z filcu. T{hie qoq{jhi ią 

qoihon{łym rozliąz{niem ql{ oiór ceniących iorie orygin{lność. �ilc jeij m{jeri{łem, 
hjóry ijl{rz{ n{m liele możlilości, {le lym{g{ jeż nie l{q{ lpr{ly! 

Przygojol{liśmy projehj n{izyjnih{ rąqź rr{niolejhi, n{ijępnie qorier{liśmy 
holory i lycin{liśmy różne hizj{łjy. �olejny ej{p jo łączenie poizczególnych elemen-
jól. Z{jęci{ cieizyły iię qużym z{injereiol{niem, { lyhon{ne n{izyjnihi  
i rr{niolejhi poqor{ły iię r{rqzo n{izym lychol{nkom. 

  

MMAALLOOWWAANNIIEE  ŚŚWWIIĄĄTTEECCZZNNYYCCHH  PPIISSAANNEEKK    
II  KKRRAASSZZAANNEEKK  WW  SSTTAARRGGAARRDDZZKKIIMM  OOSSIIWW  

 
 

łodzież ze Stargardu dba o to, by 
tradycja trwała! Na początku pod 
okiem instruktorki praktycznej 

nauki zawodu zapoznano się z propozycjami 
wzorów oraz techniką wykonania. Uczestni-
cy robili kraszanki (zafarbowali jajka w wy-
warze z cebuli, a potem wyskrobywali wzo-
ry) oraz pisanki (malowali wzory woskiem,  
a następnie farbowali). Podczas tego zajęcia 

uczniowie słuchali rad instruktorki oraz pod-
suwali sobie wzajemnie pomysły wzorów.  
W czasie tych czynności uczyli się techniki 
wykonania, współpracy w grupie oraz pielę-
gnowali w sobie wrażliwości na estetykę. 

N 

M 
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SSZZAAFFAA  OODD  SSEERRCCAA  
 

 

 

czestnicy HP 16-8 w Koszalinie 
znani są z dobrego serca  
i licznych działań na rzecz spo-

łeczności lokalnej. Święta wielkanocne 
stały się doskonałym pretekstem dla 
zainicjowania kolejnej akcji. Tym razem 
młodzież zebrała żywność, którą uzu-
pełniła koszalińską „iz{fę oq ierc{”.  

Jest to takie miejsce w Koszalinie, 
skąd każda osoba będąca w potrzebie 
może wziąć jedzenie. Inicjatywa podzie-
lenia się jedzeniem zrodziła się podczas 
wirtualnych rozmów i burzy mózgów 
na temat pomocy osobom, które są  
w trudnej sytuacji życiowej. Uzupełnie-
nie jadłodzielni bardzo wszystkim się 
spodobało i szybko zebrał się pełny kosz 
jedzenia. Każdy zrobił przegląd szafek 

kuchennych, w których było więcej ma-
karonu, majonezu czy innych artykułów 
o dłuższym terminie ważności.  

1 kwietnia przedstawiciele hufca 
uzupełnili szafę od serca zebraną żyw-
nością. Koszalińska młodzież kolejny raz 
pokazała, że ma wielkie serca, zwłaszcza 
teraz, w przedświątecznym czasie, kiedy 
szczególnie chętnie dzielimy się z in-
nymi dobrem. Ta akcja na pewno nie 
będzie ostatnią, gdyż wszyscy zdają so-
bie sprawę, że drobiazg, który kupimy 
podczas świątecznych zakupów, może 
dla kogoś naprawdę wiele znaczyć. 
Wkładając jedzenie do szafy zdaliśmy 
sobie sprawę, że jadłodzielnia to miej-
sce, które nie tylko karmi, ale też ratuje 
żywność przed zmarnowaniem. 

 

   

U 
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PPOODDZZIIĘĘKKOOWWAANNIIAA  
DDLLAA    

PPRRAACCOODDAAWWCCÓÓWW  
 

 dniach 1 i 2 kwietnia Ko-
mendant Ireneusz Gaworek 
w imieniu Wojewódzkiego 

�omenq{nj{ �}P oqrył lizyjy u pra-
codawców, gdzie wychowankowie wa-
łechiego }ufc{ oqryl{ją pr{hjyhi za-
loqole. V jr{hcie ipojh{ni{ zoij{ły 
lręczone poqzięhol{ni{ z{ qojychcza-
iolą lipółpr{cę or{z z{{ng{żol{nie 
lłożone l org{niz{cję pr{hjyh z{lo-
dowych.  
 

 
Vyr{zy lqzięczności or{z p{miąjhole 
dyplomy otrzymali:  
- lł{ściciele S{lonu �ryzjerihiego „�n-
n{” �nna i �iroiław �nqruhajjii,  
- lł{ściciele S{lonu fryzjerihiego „Bo-
żen{” Bożena Veiołowiha,  
- hierolnih injern{ju PC�ZiU l V{łczu 
Barbara Rosochocka, 
- Sj{rizy Cechu Rzemioił Różnych  
l V{łczu Stefan Nurek. 
 
 
 
 

Cechy charakterystyczne, które wyróż-
ni{ją je z{hł{qy pr{cy n{ jle innych jo  
l izczególności lielolejnie oh{zyl{ne 
lip{rcie i rezpośreqni{ pomoc, przy-
chylność or{z jlorzenie lip{ni{łej {t-
mosfery w miejscu pracy dla naszych 
uczeijnihól. Vyr{ż{my n{qzieję, iż 
nasze lipólne qzi{ł{ni{ przyczynią iię 
qo poqnieiieni{ j{hości izholnicjl{ za-
loqolego or{z zlięhizeni{ z{jruqnie-
nia uczniów na lokalnym rynku pracy.  

W 



N R   3,   �V{~C{~Ń 2021 
S t r o n a  | 29 

ZZ    ŻŻ  YY  CC  II  AA    HH  UU  FF  CC  ÓÓ  WW  
 

 

 
BIULETYN INFORMACYJNY 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 

  

WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKII    
KKOONNKKUURRSS    

WWIIEELLKKAANNOOCCNNYY    
RROOZZSSTTRRZZYYGGNNIIĘĘTTYY!!  

 

cenie zoij{ły poqq{ne lizyijhie 
prace konkursowe, które ipełni-
ły hryjeri{ regul{minole. Pr{ce 

oceniano w dwóch kategoriach: projekt 
h{rjhi or{z qehor{cj{/ozqor{ śliąjecz-
na. Byliśmy z{chlyceni ilością n{qeiła-
nych pr{c or{z hre{jylnością n{izych 
uczeijnihól i poij{noliliśmy lyróżnić 
uczeijnihól, hjórzy przeił{li prace 
zgodne z regulaminem. Nagrody zosta-
ną przeił{ne poczją. 
 
W kategorii kartka nagrodzono: 
I miejsce - Weronika Pogorzelska,  
II miejsce - �ulianna Gawrońiha,  
III miejsce - �lauqia Vilczyńiha. 
 
 
 

 
 
W kategorii dekoracja nagrodzono : 
I miejsce - Zuzanna Branicka,  
II miejsce - Damian Bullman,  
III miejsce - Aleksandra Worobiej.  
 
 

N{ zqjęciu p{n �omenq{nj Za-
chodniopomorskiej Komendy Woje-
wódzkiej Tomasz Czubara i jego za-
ijępc{ p{ni Katarzyna Siedlecka po-
qejmują jruqne qecyzje. 
 

  

O 

https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZVJahl7v3zwxqmykVJJHrVcVkuwlfU6HJ2g5RU2W8Mq8zePuB7efVXuWu5rESnvMzXs5q2c6_Upd4mtIMWzLzJYXifd2bVByFupaLSkHCQU3RMuK0opORfLwWuX5RO924nfqkIrmvag_otNuDlxnf1Cuv6G8WEio1fDIY2ButeRknFhwy21kmr8hP9yVbq4G1A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/katarzyna.siedlecka.792?__cft__%5b0%5d=AZVJahl7v3zwxqmykVJJHrVcVkuwlfU6HJ2g5RU2W8Mq8zePuB7efVXuWu5rESnvMzXs5q2c6_Upd4mtIMWzLzJYXifd2bVByFupaLSkHCQU3RMuK0opORfLwWuX5RO924nfqkIrmvag_otNuDlxnf1Cuv6G8WEio1fDIY2ButeRknFhwy21kmr8hP9yVbq4G1A&__tn__=-%5dK-R
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RROOZZSSTTRRZZYYGGNNIIĘĘCCIIEE  KKOONNKKUURRSSUU::    
""ZZNNAAMM  II  KKUULLTTYYWWUUJJĘĘ  WWAARRTTOOŚŚCCII  KKAARRDDYYNNAAŁŁAA  

SSTTEEFFAANNAA  WWYYSSZZYYŃŃSSKKIIEEGGOO""  
 
{iz honhuri zoij{ł rozijrzygnięjy n{ ej{pie lojelóqzhim! Vizyijhim l{ure-
{jom ierqecznie gr{julujemy, poniżej purlihujemy n{zliih{ zlycięzcól. 
 

 
W kategorii praca plastyczna: 

I miejsce - Barjłomiej Regulihi, 
II miejsce - Dominika Folc, 

III miejsce - Veroniha Prężyna. 
 

W kategorii praca literacka: 
I miejsce - Natalia Rakowska, 

II miejsce - Krzysztof Marczak, 
III miejsce - Wojciech Kiszka.

N 
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SSPPOORRTTOOWWEE  WWYYWWIIAADDYY  ZZ  CCYYKKLLUU  ""MMŁŁOODDZZII,,  
ZZDDOOLLNNII  II  NNAASSII""!!  

 
 

o ślięj{ch lielh{nocnych mi{ło ryć n{ iporjolo – nieijejy ogr{niczył n{i holej-
ny lochqoln, l zliązhu z jym z{mi{ij pl{nol{nego m{rizoriegu oqryliśmy 
wywiady z naszymi sportowcami z Hufca Pracy 16-6 l V{łczu, ry móc pochl{lić 

iię j{h lip{ni{łe i uj{lenjol{ne oiory qo n{i n{leżą. Pohrójce przeqij{liliśmy iyllejhi 
czjerech lip{ni{łych młoqych mężczyzn, hjórych łączy iporj.  
 

Damian Bullmann jest uczniem III klasy w zawodzie monter zabudowy i robót 
wykończeniolych l ruqolnicjlie. �q jrzech l{j jego z{injereiol{ni{ hręcą iię i jo 
qoiłolnie lohół j{ńc{ jol{rzyihiego. Sloje jreningi oqryl{ l Szkole T{ńc{ �ijr{ ~u-
n{ V{łcz.  
 

Dzięhi ciężhiej pracy  
i qługim jreningom zqorył 
lr{z ze iloją grupą ja-
neczną || miejice n{ mi-
ijrzoijl{ch śli{j{ V�D� 
l Płochu l 2017 rohu (ha-
tegoria: Masters Dance 
Show All WADF StylesMa-
stersShowcases) – co osobi-
ście ul{ż{ z{ n{jl{żniejize 
oiiągnięcie.  

Ponadto, uczestni-
czy lr{z ze iloją p{rjner-
hą l lielu jurniej{ch ja-
necznych, gdzie zajmuje 
równie wysokie miejsca na 
podium – m.in. I miejsce w 
kategorii open w III Tur-
nieju T{ńc{ Tol{rzyihiego 
o Złoją �oronę V{łcz{ czy 
III miejsce w GRAND PRIX 
ASTRA ,,Miej serce i patrzaj l ierce" l �rzyżu Vielhopolihiej (h{jegori{: qorośli pierw-
izy hroh ST or{z qorośli pierlizy hroh ~�). 
  

�ij{jnio D{mi{n z{czął rólnież jrenol{ć croiifij, hjóry pom{g{ mu l popr{lie 
honqycji, hoorqyn{cji or{z lyjrzym{łości. V lolnych chlil{ch luri gr{ć n{ gitarze. 
  

P 

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Ta%C5%84ca-Astra-Luna-Wa%C5%82cz-796023680428645/?__cft__%5b0%5d=AZWz4b_Rtzlo2bsv8qmyGw6nD2P1yN769mvhbZARE5BPpJtzMXNaxREFOpwks6aTYuz69QB-4nuPeza98F-ikMxDmACHYRa51rckxWr2sRy-qpmBpvpGoP_xmccKl_ikf5WRq0dKj1I8n30Zm-vn7qu5m8rKZ9I6jgM9BTArMrEKEqCdt3It1EnCChB5vpWZpfU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Ta%C5%84ca-Astra-Luna-Wa%C5%82cz-796023680428645/?__cft__%5b0%5d=AZWz4b_Rtzlo2bsv8qmyGw6nD2P1yN769mvhbZARE5BPpJtzMXNaxREFOpwks6aTYuz69QB-4nuPeza98F-ikMxDmACHYRa51rckxWr2sRy-qpmBpvpGoP_xmccKl_ikf5WRq0dKj1I8n30Zm-vn7qu5m8rKZ9I6jgM9BTArMrEKEqCdt3It1EnCChB5vpWZpfU&__tn__=kK-R


N R   3,   �V{~C{~Ń 2021 
S t r o n a  | 32 

ZZ    ŻŻ  YY  CC  II  AA    HH  UU  FF  CC  ÓÓ  WW  
 

 

 
BIULETYN INFORMACYJNY 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 

 

Ale OHP to nie tylko taniec - to 
j{hże iporjolcy oqmiennych 
kategorii! 

Aleksander Borowiec 
jest uczniem II klasy w zawo-
dzie elektryk. Od czterech lat 
trenuje boks w Klubie Sporto-
wym �oron{ V{łcz. Uczestni-
czył w wielu wydarzeniach 
sportolych, mi.in. ćlierćfin{ł 
Mistrzostw Polski Kadetów, 
Mistrzostwa Polski Juniorów  
i wielu innych - rólnież mię-
dzynarodowych imprezach. 
Olek jest bardzo aktywny spor-
jolo. Ulielri{ piłhę nożną, 
ipłyly h{j{hole i lęqh{rstwo. 
Ponadto, jest wielkim fanem 
iłoqyczy i quizą jol{rzyijl{. 
P{iję qo iporju qzieli lr{z ze 

swoimi znajomymi, mi.in. Danielem Jesiotrem, który także jeij uczeijnihiem n{izego 
Hufca. 
 

W naszych uczestnikach jest 
wielka wola walki - co q{ją lyr{z 
jłumnie jrenując rohi . 

Daniel Jesiotr jest uczniem  
I klasy w zawodzie murarz-tynkarz. 
To {mrijny, l{leczny, młoqy 
uczeijnih. �eij miłośnihiem rohiu,  
l hjórym oqnoii quże iuhceiy. N{ 
co qzień trenuje w Klubie Sporto-
wym �oron{ V{łcz, gdzie pod 
okiem profesjonalnych trenerów 
D{niel rozlij{ iloją p{iję, lzm{c-
nia charakter, uczy iię lyjrzym{ło-
ści przez oqpolieqnią moriliz{cję. 
Ten młoqy z{loqnih może po-
izczycić iię lielhimi iuhcei{mi.  
V rohu 2017 zqorył �istrzostwo 
Polihi �łoqzihól l rohiie, { l rohu 
2020 zqorył rrązoly meq{l n{ �i-
ijrzoijl{ch Polihi �{qejól. D{niel m{ lielhie ierce qo l{lhi, luqzi, roqziny i qzięhi 
jym z{leją oqnieiie iuhcei l iporcie i l życiu oioriijym. � my ręqziemy D{niel{ 
lipier{ć.  

https://www.facebook.com/korona.walcz/?__cft__%5b0%5d=AZVq6bRWEs19aH-UJJ1Crotf68V2LNjDu7XcACgdMJoCkXsU2MF85iggobrYd_MhNCXMUvlkEJSbvW5xt9LFu6h_9LC22Pb1rC5Zf7R4f7RlPdojOz8nedM2Y-hFA0vuxIbTSsGQANuWaNWoHOJisRLXGdVW0elx4l8vti5zjug_KblR2-NoMlASO6y0SgOOwyQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/korona.walcz/?__cft__%5b0%5d=AZVQaWuFHkYirT_HaZb8zVhuhEhIX--Nw23D66avaLbjtwzykAKQNR8s8oR8LCjuhIEhIMkru9wQCyMrAVz0RgxMHnJY-Lq6qpPKWIFxTAuFW2bTada4HQl7ETHmmn4_3Yfw9E-kgvO0RbPejwCeVNfThcd9OQ_NoPqq8LjJAkCixT5SLkhDugM2qnypqc052-g&__tn__=kK-R
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Majeuiz Śniecihowihi jest uczniem III klasy w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych. Jest uczniem 
oiiąg{jącym r{rqzo qorre lynihi 
w nauce. Rólnież jrenol{ł rohi 
w KS �oron{ V{łcz, a obecnie 
trenuje kick-boxing w KSW Hu-
saria, luri ćliczyć n{ iiłolni. 
�{jeuiz chce pozn{l{ć różne 
sztuki walki, które usprawni{ją 
koorqyn{cję, oiorolość, poma-
g{ją l pozryciu iię n{qmi{ru 
energii a jednocześnie uczą iza-
cunku dla przeciwnika. Dla Ma-
teusza sport to wiedza, zabawa, 
cieh{lość.  

�{żqy z jych lip{ni{łych 
uczeijnihól jeij inny, {le łączy 
ich pasja do sportu, zdrowego 
jryru życi{, qr{łość o formę fi-
zyczną. |ch {hjylny jryr życi{ 
przer{qz{ iię l pozyjylną for-
mę jlorzeni{ i pielęgnol{ni{ rel{cji z innymi luqźmi. �{qra Hufca Pracy 16-6 w Wał-
czu pojlierqz{, że z{lize możn{ n{ nich liczyć i częijo horzyij{ z ich iporjolych po-
rad. 

 

PPOODDZZIIĘĘKKOOWWAA--
NNIIEE  WWOOJJEEWWÓÓDDZZ--

KKIIEEGGOO    
KKOOMMEENNDDAANNTTAA  

ZZWWKK  OOHHPP  
 

nia 12 kwietnia Komendant 
szczecineckiego hufca  
Roman Tranbowicz  

w imieniu Wojewódzkiego Komen-
danta ZWK OHP (Tomasza Czuba-
ry) w Szczecinie wręczył podziękowanie 
za zaangażowanie włożone w rozwój 
edukacyjny naszych uczestników dla 
Pani Izabeli Jadwiżyc - promotor zdro-
wia z Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szczecinku. Pani 
Jadwiżyc jest specjalistką z zakresu pro-

filaktyki uzależnień, która współpracuje 
z naszą jednostką od wielu lat. Mamy 
nadzieję, że współpraca będzie przebie-
gała dalej na tak wysokim poziomie, 
pozytywnie wpływała na losy kolejnych 
osób, którym uda się udzielić pomocy, a 
także zawsze będzie źródłem satysfakcji 
zawodowej. 

D 

https://www.facebook.com/korona.walcz/?__cft__%5b0%5d=AZUYG-gTgeuOve0yfTPwhDg_InW_gwQxxbR_z5fyB4CSbiEgBDiA3PIkxQ_Q-Kbij2R5imje-6Q2lpB2h1Vr7nujgC7ZmG9FIAyH4XZN6CeSobzceBJkMZLo0B7iU1oI3RNe2GdEwu5iITyDI_BX9Q4QNCUrxOvk0CUrFsbncCQ1Kxulf26Z9cUvylMw1rnK8uE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kswhusaria/?__cft__%5b0%5d=AZUYG-gTgeuOve0yfTPwhDg_InW_gwQxxbR_z5fyB4CSbiEgBDiA3PIkxQ_Q-Kbij2R5imje-6Q2lpB2h1Vr7nujgC7ZmG9FIAyH4XZN6CeSobzceBJkMZLo0B7iU1oI3RNe2GdEwu5iITyDI_BX9Q4QNCUrxOvk0CUrFsbncCQ1Kxulf26Z9cUvylMw1rnK8uE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kswhusaria/?__cft__%5b0%5d=AZUYG-gTgeuOve0yfTPwhDg_InW_gwQxxbR_z5fyB4CSbiEgBDiA3PIkxQ_Q-Kbij2R5imje-6Q2lpB2h1Vr7nujgC7ZmG9FIAyH4XZN6CeSobzceBJkMZLo0B7iU1oI3RNe2GdEwu5iITyDI_BX9Q4QNCUrxOvk0CUrFsbncCQ1Kxulf26Z9cUvylMw1rnK8uE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008767541730&__cft__%5b0%5d=AZWlvCIM8MhhUyp5D5-RVtakEemDiH1YmjzHfOOMtKLuzkYWYhhK2ztDgGJsuUYBDZeLNLGPR7chn-X1owdJxaUya0oNAT1-iagx_NAdropjhdJxgtnDauExGoaMGLBRnf7Uv8a1mu8GNW8CboSMq1Y5sjawXAApzQk4vf8WlChAOuKDB4QL3N5QBC--FIr3ROU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZWlvCIM8MhhUyp5D5-RVtakEemDiH1YmjzHfOOMtKLuzkYWYhhK2ztDgGJsuUYBDZeLNLGPR7chn-X1owdJxaUya0oNAT1-iagx_NAdropjhdJxgtnDauExGoaMGLBRnf7Uv8a1mu8GNW8CboSMq1Y5sjawXAApzQk4vf8WlChAOuKDB4QL3N5QBC--FIr3ROU&__tn__=-%5dK-R
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OOBBCCHHOODDYY  ŚŚWWIIAATTOOWWEEGGOO  DDNNIIAA  ZZDDRROOWWIIAA    
WW  SSZZCCZZEECCIINNKKUU!!  

 
  
 

 
 

a począjhu lioiny, { qohł{qnie 
7 kwietnia jest obchodzony 
Świajowy Dzień Zqrowia.  

W tym roku motywem przewodnim 
Światowego Dnia Zdrowia jest 
,,Budowanie sprawiedliwego  
i zqrolizego śli{j{". V r{m{ch jych 
obchodów w kwietniu 2021r. pra-
cy P{ńijlolej |nipehcji S{nitarnej 
p{gują jreści, hierując iloje qzi{łania do 
uczniów i kadry placóleh ośli{jowo-
wychowawczych.  

Dlatego 13 kwietnia w siedzibie 
szczecineckiego hufc{ oqrył{ iię n{r{q{ 

szkoleniowa dla kadry HP  
i �C� z uqzi{łem P{ni Izabeli Ja-
qwiżyc – promotor zdrowia  
z Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szczecinku. 
Celem ipojh{ni{ ryło przygojola-
nie propozycji qzi{ł{ń, hjóre uślia-
domią młoqzieży ihujhi ryzyhow-
nych zachol{ń poqcz{i ehipery-
mentowania z narkotykami  
i innymi śroqh{mi uz{leżni{jącymi. 
�recn{ iyju{cj{ zliąz{n{  
z p{nqemią, może u młoqzieży qo-
datholo poloqol{ć złe i{mopo-
czucie, lylołyl{ć niepohój i lęh. 

Dl{jego jeż izczególnie l jym ohresie 
polinniśmy qr{ć o iloje niezwykle 
l{żne piychiczne zdrowie.  

Spojh{nie ryło jeż oh{zją qo 
omólieni{ propozycji z{q{ń qo re{liza-
cji z uczestnikami programu profilak-
tycznego ZV� �}P pj. „V ślepym za-
ułhu”. Po lnihlilej rozmolie przyjęjo  
4 formy org{niz{cji z{q{ń. Są jo: 
tkania indywidualne z uczestnikiem, 
l{rizj{jy l m{łych grup{ch l iieqzirie 
HP lub on-line, lyhł{q on-line, prelek-
cja w siedzibie HP. Na podsumowanie 
programu zostanie zorganizowany kon-
kurs on-line! 

 

  

   

N 
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TTRRZZEEBBIIAATTOOWWSSKKII  KKOONNKKUURRSS  WWIIEELLKKAANNOOCCNNYY  
RROOZZSSTTRRZZYYGGNNIIĘĘTTYY  

 
 

 

 16-12 Hufcu 
Pracy w Trze-
biatowie roz-
ijrzygnięjo lo-

kalny konkurs na wielka-
nocne pisanki. Celem 
honhuriu ryło huljylo-
wanie jr{qycji Śliąj Viel 
kanocnych, rozwijanie 
zqolności {rjyijycznych  
{ j{hże z{chęc{nie qo 
ipęqz{ni{ cz{iu lolnego 
w sposób kreatywny. 
Fundatorem nagród za 
z{jęcie |, || i ||| miejic{ 
rył{ Z{choqniopomorih{ 
Wojewódzka Komenda 
OHP w Szczecinie. Na-
tomiast dodatkowe na-
groqy l poij{ci iłoqhich 
ł{hoci ql{ lizyijhich 
uczeijnihól riorących 
uqzi{ł l honhuriie poqa-
rol{ł{ �irma „Sezam”- 
Sklep Lewiatan Ewa Pie-
trzak na ul. Kamieniec-
kiej w Trzebiatowie.  
 
 

Komendant Hufca Anna Konieczka oqlieqził{ uczeijnihól, lręcz{jąc im z{iłu-
żone n{groqy:  
 

I miejsce - Jan Nowakowski, 
II miejsce Nikola Matuszewska, 
III miejsce Aleksandra Bazyluk. 

 
Gr{julujemy i życzymy q{lizych iuhceiól! 

 

   

W 
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WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKIIEE  EELLIIMMIINNAACCJJEE  DDOO  XXXXII    
OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  KKOONNKKUURRSSUU  PPAAPPIIEESSKKIIEEGGOO  

JJUUŻŻ  ZZAA  NNAAMMII  
 

onhuri ihł{q{ł iię z qlóch h{jegorii: fojogr{ficznej i pl{ijycznej. Celem konkur-
iu ryło m.in. uh{z{nie l{rjości życi{, jego ślięjości, pięhn{ – pomimo pandemii 

i innych jruqności, { j{hże lih{z{nie, że l{rjo żyć i z opjymizmem patrzeć  
l przyizłość. Był rólnież formą lih{z{ni{ pon{qcz{iolych i unileri{lnych l{rjości, 
płynących z n{ucz{ni{ śl. �{n{ P{lł{ ||. 

�onhurioli przyśliec{ mojjo, hjórym rył cyj{j �{n{ P{lł{ ||: „�eizcze ręqzie 
pięhnie, mimo wizyijho. Tylho załóż wygoqne rujy, ro maiz qo przejścia całe życie.” 
N{ zqjęci{ch n{qeił{ne pr{ce or{z homiij{. V{rjo oqnojol{ć, że reprezenj{nci }P 16-6 
V{łcz n{qeił{li {ż 12 pr{c (11 fojogr{fii i 1 pr{ce pl{ijyczną). �eijeśmy poq lr{żeniem 
z{{ng{żol{ni{ młoqzieży. �ry j{h q{lej! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyniki eliminacji w h{jegorii „fojogr{fi{”: 

I miejsce: �melia Gęiih, HP 16-6 V{łcz, jyjuł pr{cy: „|qź przeq iierie”. 
II miejsce: Ewelina Wojtasik, HP 16-6 V{łcz, jyjuł pr{cy: „�eijeś moją inipir{cją”. 

III miejsce: Daniel Jesiotr, HP 16-6 V{łcz, jyjuł pr{cy: „Źróqło życi{”. 
 

K 
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Vyróżnieni{:  Natalia Skrzypska (HP 16-8 Koszalin),  �qrian Zajączhowihi (HP 16-13 
Bi{łog{rq),  Aleksandra Lica (HP 16-9 Szczecinek),  Wiktoria Kowal (HP 16-6 V{łcz),  
�acper Bolińihi (OSiW 16-4 Łorez),  �gaja Chwalińiha (HP 16-6 V{łcz),  �aciej Voło-
szyn (HP 16-6 V{łcz),  Karolina Czajewska (HP 16-6 V{łcz). 
 

Wyniki eliminacji w kategorii w h{jegorii „pr{c{ pl{ijyczn{”: 
I miejsce: Julia Zielenkiewicz (HP 16-6 V{łcz),  

II miejsce: �acper Łanhuj (HP 16-12 Trzebiatów), 
III miejsce: Monika Kucharska (OSiW 16-4 Łorez). 

 
Gr{julujemy zlycięzcom i lyróżnionym or{z życzymy q{lizych iuhceiól  

{ j{hże holejnych, pięhnych i l{rjościolych inipir{cji! 
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WWAARRSSZZTTAATTYY    
ZZ  RRĘĘKKOODDZZIIEEŁŁAA  

 
 ramach Programu Europej-
skiego Korpusu Solidarno-
ści: „Zruqujemy razem mini 

– ogróq” uczestnicy Hufca Pracy 16-6 
oraz Śroqoliiholy Dom S{mopomocy 
l V{łczu lzięli uqzi{ł l hre{jylnych 
l{rizj{j{ch z ręhoqzieł{.  

V{rizj{jy oqryły iię l Środowi-
iholym Domu S{mopomocy l V{łczu, gqzie uczeijnicy poq ohiem p{ni Anny 
Świerizcz pr{colnih{ ŚDS, hjór{ z p{iji hoch{ jlorzyć lizelhie ręhoqzieło - zdobyli 
lieqzę n{ jem{j jlorzeni{ pięhnych m{hr{m, czyli liąz{ni{ iznurhól rez użyci{ na-
rzęqzi, igieł, qrutów.  

Cz{i ipęqzony poqcz{i l{rizj{jól 
rył cieh{ly, cieizył iię qużym z{injere-
sowaniem i mojylol{ł qo q{lizej n{uhi. 
Począjhi ryły r{rqzo nerlole, jruqne, 
ro co i j{h łączyć, z{pl{j{ć? �eqn{h 
uczeijnicy qość izyrho op{nol{li procei 
liąz{ni{, z{pl{j{ni{, ihręc{ni{ i grup{ l 
miłej {jmoiferze jlorzył{ cuqolne ma-
kramy.  

Technih{ m{hr{my lym{g{ qużej 
cierplilości i ihupieni{. N{ii przyj{ciele  
z ŚDS rólnież plejli m{hr{my, {le ze 
lzglęqu n{ ogr{niczeni{ epiqemiczne 

rezpośreqnie ipojh{nie nie ryło możlile. ~iczymy n{ jo, że nier{lem iyju{cj{ zmieni 
iię i ipojh{my iię r{zem. V m{ju i czerlcu, projehj przeliquje jeizcze l{rizj{jy huli-
n{rne, ruqolę mini ogroqu or{z feijyn.  

OOBBCCHHOODDYY  DDNNIIAA  ZZIIEEMMII  WW  SSZZCCZZEECCIINNKKUU!!  
 
 

li{joly Dzień Ziemi jo n{jlięhize 
n{ śliecie ślięjo ehologiczne, hjóre 
l jym rohu orchoqziliśmy l qniu 22 

hliejni{. poq h{iłem „Przywróć naizą 
Ziemię”.  

Priorytetem w planie pracy dla 
szczecineckiego hufca jest promowanie 
lśróq uczeijnihól poijaw ekologicznych 

W 

Ś 

https://www.facebook.com/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-Wa%C5%82czu-372466676155544/?__cft__%5b0%5d=AZXk8ye3Jhlt4Xr5Ry99bpid_6-SJQcAqFeOVkWB5-8e7ZxVlp0MGE29r_7tPkiG0bos9cNg7c7OHoGtYYIVyWa7vgE0ONBVfHfmzsvlLPUpO4jbi9RlKWTgEYQ9uO-HfoNKIlrYaHxRb6F8S2GNDXeFuZEm9hrqT6oR76Xm-RfgoweOXLyLzXsO0Z_ZfzE5FKE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-Wa%C5%82czu-372466676155544/?__cft__%5b0%5d=AZXk8ye3Jhlt4Xr5Ry99bpid_6-SJQcAqFeOVkWB5-8e7ZxVlp0MGE29r_7tPkiG0bos9cNg7c7OHoGtYYIVyWa7vgE0ONBVfHfmzsvlLPUpO4jbi9RlKWTgEYQ9uO-HfoNKIlrYaHxRb6F8S2GNDXeFuZEm9hrqT6oR76Xm-RfgoweOXLyLzXsO0Z_ZfzE5FKE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-Wa%C5%82czu-372466676155544/?__cft__%5b0%5d=AZXk8ye3Jhlt4Xr5Ry99bpid_6-SJQcAqFeOVkWB5-8e7ZxVlp0MGE29r_7tPkiG0bos9cNg7c7OHoGtYYIVyWa7vgE0ONBVfHfmzsvlLPUpO4jbi9RlKWTgEYQ9uO-HfoNKIlrYaHxRb6F8S2GNDXeFuZEm9hrqT6oR76Xm-RfgoweOXLyLzXsO0Z_ZfzE5FKE&__tn__=kK-R
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i prol{qzenie jryru życi{ przy-
j{znego ql{ loh{lnego śroqoliih{.  

W dniu 22 kwietnia uczestnicy  
i h{qr{ }P porząqhol{ł{ jeren ijrefy 
aktywnego wypoczynku przy ul. Koper-
nih{ l Szczecinhu. Silny li{jr nie zr{ził 
n{i qo pr{cy, choć jrochę ujruqni{ł 
iprząj{nie.  

Tegoroczna akcja z powodu pan-
demii Covid-17 ipoloqol{ł{, że iprzą-

j{liśmy l m{łych gruph{ch, ijoiując iię 
qo {hju{lnych oroijrzeń i{nij{rnych.  

Dzięhi zorg{nizol{nemu przed-
iięlzięciu uczeijnicy hufc{ qoijrzeg{li 
pojrzerę qr{ni{ o śroqolisko natural-
ne, ry n{ize loh{lne ojoczenie ryło 
zqrolize i pięhniejize. Vizyicy ryli 
z{qololeni, że przyczynili iię qo po-
iprząj{ni{ h{l{łh{ ilojej m{łej �jczy-
zny. 

  

MMŁŁOODDZZIIEEŻŻ  JJEESSTT  DDLLAA  NNAASS  NNAAJJWWAAŻŻNNIIEEJJSSZZAA  
 

nia 23 kwietnia w Hufcu Pracy 16-
6 l V{łczu oqryło iię ipojh{nie  
z Wojewódzkim Komendantem 

OHP w Szczecinie dr. Tomasza Czubary 
or{z Z{ijępcą Vojelóqzhiego �omen-
danta OHP Marcinem Sychowskim.  

Omówiono problemy, z jakimi ma 
do czynienia kadra HP i MCK podczas 
lyhonyl{ni{ iloich oroliązhól or{z  
o możlilości{ch ich rozliązyl{ni{.  

Poruizono j{hże z{g{qnieni{ qojy-
czące re{liz{cji przyizłego n{roru or{z 
pl{nól qzi{ł{lności pl{cólhi n{ n{qchoqzący roh izholny. Pon{qjo z rąh �omenq{n-
jól zoij{ły lręczone n{groqy or{z qyplomy ql{ lychol{nhól  HP 16-6 za sukcesy  

w konkursach wojewódzkich. 
�omenq{nci rólnież poroz-
m{li{li z n{izą zqolną mło-
qzieżą o ich p{ij{ch, z{injere-
sowaniach oraz ich dalszej 
drodze do kariery.  

Dla wszystkich uczest-
nihól ipojh{ni{ ryło jo r{r-
qzo przyjemne i mojylujące 
qośli{qczenie. Chcemy żery 
młoqzież lieqzi{ł{, j{h l{żny 
dla nas jest utrzymywany  
z nimi honj{hj or{z pełn{ 
lieqz{ czego pr{gną i pojrze-
rują. 
 

 

D 

https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZX6KnDyEd_cfLov7kf0zlYyMEvIj58K_yPFmC0cug-6S_nGcdOYWYwiwObWhC-_0bgAdQj8rRFpEQYCn7Fz7vRFbx828dudAzyVwxRMLNpdN_lxtL6HzS3Iaza0718Pi2O6-7yZS3orRVIRGiWVn_rLzq0n7wsaAzWTPUOW7nmlNshvHclm3rE9yt8PLN2tsUo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/marcin.sychowski.73?__cft__%5b0%5d=AZX6KnDyEd_cfLov7kf0zlYyMEvIj58K_yPFmC0cug-6S_nGcdOYWYwiwObWhC-_0bgAdQj8rRFpEQYCn7Fz7vRFbx828dudAzyVwxRMLNpdN_lxtL6HzS3Iaza0718Pi2O6-7yZS3orRVIRGiWVn_rLzq0n7wsaAzWTPUOW7nmlNshvHclm3rE9yt8PLN2tsUo&__tn__=-%5dK-R
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DDZZIIEEŃŃ  ZZIIEEMMII    
WW  WWAAŁŁCCZZUU  

 
 ychowankowie Huf-
ca Pracy 16-6 w Wał-
czu lzięli uqzi{ł  

w obchodach Dnia Ziemi zor-
ganizowanych przez Urząq 
Miasta i firmę ATF Polska.  

�łoqzież n{ qorry po-
cząjeh ojrzym{ł{ g{qżejy eho-
logiczne, ulojhi j{h iegregol{ć 

oqp{qy or{z lorhi i rękawiczki jednorazowe 
qo zrier{ni{ śmieci. N{ijępnie uczeijnicy, 
ip{cerując rrzegiem jezior{ R{quń, ij{r{li iię 
oczyścić n{rrzeże z oqp{qól. �imo, że po-
goq{ nie qopiiyl{ł{, z{{ng{żol{nie mło-
qzieży ryło r{rqzo quże i lipólnie z lycho-
l{lc{mi uq{ło n{m iię z{pełnić pr{lie 
wszystkie worki.  

T{hie proehologiczne {hcje qużo lno-
izą qo życi{ młoqego poholeni{, uczą ro-
liem, że czynem ipołecznym możn{ qużo 
zqzi{ł{ć. Ślięjo jo jeij j{hże lip{ni{łą oha-

zją, ry n{głośnić glor{lne prorlemy Ziemi, zqoryć lieqzę n{ jem{j izhodliwego od-
qzi{łyl{ni{ oqp{qól n{ śroqoliiho or{z oj{cz{jącej n{i przyroqy.  

�łoqzieży, qzi{ł{cie ql{ iierie i iloich qzieci! P{mięj{jcie o jym gqy liqzicie 
hogoś, hjo nie lyh{zuje n{leżyjej jroihi o ehologię i przyroqę - może l{rjo go n{po-
mnieć? 

ŚŚWWIIAATTOOWWYY  DDZZIIEEŃŃ  ZZIIEE--
MMII  PPOO  GGRRYYFFIIŃŃSSKKUU!!  

 
 r{m{ch Śli{jolego Dni{ Ziemi 
2021, młoqzież z gryfińihiego huf-
c{ poij{nolił{ lłączyć iię l ślia-

jolą {hcję. Pełni lerly i z{p{łu qo pr{cy 
poij{nolili z lł{inej inicj{jyly lyrr{ć iię 
qo porliihiego p{rhu zn{jqującego iię n{ 
jerenie Gryfin{ l celu jego uporząqhol{ni{ z nieczyijości. |nicj{jyl{ mi{ł{ n{ celu 
promol{nie proehologicznych poij{l l ipołeczeńijlie or{z ruqol{nie lipólnej od-

W 

W 

https://www.facebook.com/ATFPolska/?__cft__%5b0%5d=AZWgdkpMdY9LDFccOU8-Tal1T-d5Xsu9MpHlSV8cNbRdBRDqYAy7ikQ4qLYwoeqbzEjuiUucQXz7K88YFGMln0_xSTvciiD4SPabLRYO_SMqo0pW7-glak6_NcDTMDeMpXjDwnystrzx50F31YgoBbFP3prdJtmOpe7HgGoAZICD2cBrD5y7BG9ovOTIhKPGe00&__tn__=kK-R
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polieqzi{lności z{ Ziemię. Dzięki wspólnej inicjatywie młodzież jednogłośnie stwier-
dziła, że losy planety Ziemi nie są im obojętne i należy dbać o środowisko. 
 

RROOZZSSTTRRZZYYGGNNIIĘĘCCIIEE  LLOOKKAALLNNEEGGOO  KKOONNKKUURRSSUU  
PPLLAASSTTYYCCZZNNEEGGOO  

 

 
 
 

 hliejniu orchoqzony rył przez n{ize }ufce Śli{joly Dzień Ziemi. Z jej 
okazji wychowawcy jednostki 16-11 }P Dęrno ogłoiili | loh{lny honhuri pla-
ijyczny. Uczeijnicy mogli lyhon{ć pr{ce pl{ijyczne qololną jechnihą  

i przeił{ć je qo jeqnoijhi. N{ honhuri lpłynęło p{rę cieh{lych pr{c, jlorzonych  
z wielkim entuzjazmem.  

�omiij{ lyrr{ł{ jrzy n{jł{qniejize pr{ce: 
I miejsce: Pajryh �imałeh - praca nr 2, 

II miejsce: Anna Stocka - praca nr 5, 
III miejsce: Przemyiław �armoła - praca nr 6. 

 
Uqzi{ł l honhuriie pomógł uśli{qomić uczeijnihom hufc{ j{hie z{grożenie nie-

iie n{qmierne ehiplo{jol{nie n{izej pl{nejy or{z l j{hi ipoiór n{pr{lić lyrząqzone 
przez człolieh{ qojychcz{iole izhoqy.  

W 
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DDZZIIEEŃŃ  KKSSIIĄĄŻŻKKII  WW  SSZZCCZZEECCIINNEECCKKIIMM  HHUUFFCCUU  
 

 
 
 

czestnicy szczecineckiego hufca 
pr{cy n{ począjhu m{rc{ rieżą-
cego rohu lłączyli iię l inicja-

jylę z{począjhol{ną przez S{morzą-
qolą �gencję �uljury zl{ną Book-
crossingiem. Poleg{ł{ on{ n{ qohł{qa-
niu przez uczniól n{ rieżąco zriera-
nych pozycji hiiążholych qo ipecjal-
nych ruqeh umieizczonych l różnych 
miejscach miasta.  

Uczniolie z{qehl{rol{li, że rę-
dzie to akcja cykliczna. Dnia 23 kwietnia 
orchoqzony rył Świajowy Dzień 
�iiążhi i Praw �ujorihich. Jest to do-
roczne ślięjo org{nizol{ne przez 
UNESCO w celu promocji czytelnictwa, 
eqyjorijl{, ochrony lł{iności injelek-
ju{lnej z{ pomocą pr{l {ujorihich. 
Chcąc uczcić jen qzień, młoqzież izcze-

cinechiego hufc{ po r{z holejny uq{ł{ 
iię qo ipecj{lnie ujlorzonych ruqeh n{ 
jerenie n{izego mi{ij{, {ry qołożyć ho-
lejne zebrane, cieh{le pozycje hiiążho-
le. S{mi uczniolie mieli rólnież moż-
lilość lymienić iię injereiującymi ich 
jyjuł{mi.  

�{my n{qzieję, że inicj{jyl{ j{h 
j{h z{qehl{rol{li uczniolie ręqzie hon-
jynuol{n{ i z{ nieqługi cz{i ponolnie 
młoqzież z{iili rroohcroiiingole izcze-
cinechie ruqhi. �recnie młoqzież czyj{ 
r{rqzo m{ło hiiążeh, poniel{ż nie m{ 
wyrobionego nawyku czytania. Wie-
rzymy, że poprzez ję inicj{jylę 
uczniolie z lięhizą chęcią ręqą iięg{li 
po cieh{le pozycje hiiążhole { i{m{ 
hiiążh{ nie ręqzie lyłącznie elemenjem 
dekoracyjnym. 

U 
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PPOOWWRRÓÓTT  DDOO    
OOBBOOWWIIĄĄZZKKÓÓWW  

 

d dnia 26 kwietnia uczestnicy OHP 
lrócili qo iloich oroliązhól po 
przerlie lynih{jącej z oroliązują-

cych oroijrzeń l hr{ju.  
S{lony fryzjerihie, ijołólhi i reizj{ 

z{hł{qól pr{cy z niecierplilością oczekiwa-
ł{ polroju młoqzieży qo pr{cy. Wychowaw-
cy 16-10 Hufca Pracy w Policach odwiedzili pobliskie miejsca pracy naszych uczestni-
hól. Spr{lqzono orecność lizyijhich uczeijnihól, przeprol{qzone zoij{ły rozmoly 
z pr{coq{lc{mi or{z pr{colnih{mi młoqoci{nymi.  

Vizyicy ią n{ł{qol{ni pozyjylną energią, zl{rci i gojoli qo pr{cy, qo nolych 
oroliązhól, qo n{uhi. Vręczone zoij{ły rólnież poqzięhol{ni{ oq Vojelóqzhiego 
Komendanta pana dr. Tomasza Czubary ql{ pr{coq{lcól, hjórzy lipółpr{cują z huf-
cem oq lielu l{j. Poqzięhol{ni{ z{ z{{ng{żol{nie, cierplilość i lhł{q l rozlój z{lo-
dowy na rzecz naszych uczestników.  

  

WWIIOOSSEENNNNEE  WWAARRIIAACCJJEE  --  DDEEKKOORRAACCJJEE  OOKKIIEENNNNEE!!    
 

amy już hliecień, { z{ ohnem ryło zim-
no - wiosna w tym roku nas nie roz-
pieszcza. Dobra pogoda zapowiadał{ iię 

qopiero n{ m{jólhę.  
V zliązhu z jym lychol{nholie n{izego 

�śroqh{ poq opiehą lychol{lcy p. Anny Bro-
qzińihiej poij{nolili i{mi ocieplić {jmoiferę.  

 

Przygojol{liśmy pięhne qehor{cje lio-
ienne. V jym celu lyhorzyij{liśmy iuche 
drzewko, g{łązhi i h{l{łhi hory. Pom{lol{ne f{r-
rą l ipr{yu, ozqorione hli{j{mi i mchem, lio-
senne dekoracje ustawimy na naszych parape-
j{ch, { lioienne qrzelho izczęści{ uij{liliśmy  
w gabinecie pani kierownik. 
  

O 

M 

https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZWkLzOaGQQEkkTnWNHPfZtBVt-5mEvL3A7Q2LKcdAt1ww_CKfg7lGNrFQmAoBEcW6Ek0lvCnFeP3C7Wythi4DApvUO8Kb-DWwOYHC5ucB2AzdAt9bGcx8nk5EIYvFtT3cCVr27ekqllOr3MAcUYUf3FXm9zw0inssiGzmj_S6L3jWGeQpg7NH1QPq7j-fT5D74&__tn__=-%5dK-R


N R   3,   �V{~C{~Ń 2021 
S t r o n a  | 44 

ZZ    ŻŻ  YY  CC  II  AA    HH  UU  FF  CC  ÓÓ  WW  
 

 

 
BIULETYN INFORMACYJNY 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 

PPRRZZYYWWRRÓÓCCIIĆĆ  NNAASSZZĄĄ  ZZIIEEMMIIĘĘ!!  
 

becny biuletyn wiele stron 
poślięc{ ehologii, {le jo lł{śnie 
l hliejniu mnóijlo qzi{ł{ń 

zorg{nizol{nych jeij lohół Dni{ 
Ziemi. 

27 kwietnia wychowankowie 
�śroqh{ Szholeni{ i Vychol{ni{  
l Łorzie lr{z z lychol{lcą uq{li iię 
do pobliskiego parku Zielona Polana – 
„Pajelnia”, l celu poiprząj{ni{ z{nie-
czyszczonego terenu. Urząq �iejihi  
w Łorzie przeh{z{ł n{ ję oholiczność 
oqpolieqnie śroqhi: ręh{liczhi 
ochronne oraz worki do segregacji od-

p{qól, qzięhi jemu mogliśmy z{chol{ć 
odpowiednie zasady porząqhol{ni{ 
śmieci.  

Poqcz{i ip{ceru zoij{ły poqjęje 
jem{jy zliąz{ne z ehologią or{z j{h 
qr{ć o n{izą pl{neję, {ry ujrzym{ć ją  
l czyijości. Vychol{nholie lyh{z{li 
iię qużą {hjylnością i z lielhą chęcią 
rr{li uqzi{ł l c{łym przeqiięlzięciu. 
Pogoda również n{m qopii{ł{, rył pięk-
ny iłoneczny qzień, co przyczyniło iię 
do cudownej atmosfery podczas wę-
drówki. 

 

 

NNAAUUKKAA  ZZDDAALLNNAA  WW  CCZZAASSIIEE  PPAANNDDEEMMIIII  
 

andemia COVID-19 za-
i{qniczo zmienił{ 
wszystkie obszary na-

izego życi{: oq pracy, wypo-
czynhu i poqróży, po n{uhę.  

Podczas lockdownu 
z{mhnięjo izhoły poqij{lo-
le, z{loqole, śreqnie i lyż-
ize, { n{ucz{nie zq{lne ij{ło 
iię nolą normą. �eqn{h izhoł{ 

O 

P 

https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwLobzie/?__cft__%5b0%5d=AZVLKMrWGyWOgp-B7F6nMTK01IOudHEeTecf1zY3HspGq7bzjkzQg3-jaiIGMTaNT50C1xp6KyFnD5FSiymw97NKaWHWDB7eacXyseIR0D3VMq3qFDIBC6nDOYUdAt8mFtDc1R1OabnkW_aJA42V_HCceO4kGIMHeXsO0FMVLundwu3ZY2Ic6LK-4uQ-Bvftzl8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwLobzie/?__cft__%5b0%5d=AZVLKMrWGyWOgp-B7F6nMTK01IOudHEeTecf1zY3HspGq7bzjkzQg3-jaiIGMTaNT50C1xp6KyFnD5FSiymw97NKaWHWDB7eacXyseIR0D3VMq3qFDIBC6nDOYUdAt8mFtDc1R1OabnkW_aJA42V_HCceO4kGIMHeXsO0FMVLundwu3ZY2Ic6LK-4uQ-Bvftzl8&__tn__=kK-R
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jo nie jylho ruqyneh. N{uczyciele rorią, co l ich mocy, {ry z{pelnić iloim uczniom 
oqpolieqnią equh{cję. �{qr{ }P 16-14 or{z �C� ij{r{ł{ iię pomóc l n{uce młoqzieży, 
org{nizując ipojh{ni{ l jeqnoijce l jym ciężhim cz{iie. ~iczymy, że polrój qo nor-
m{lności jeij już rliiho! 

 

PPOODDEEJJMMIIJJ  EEKKOO  ––  WWYYZZWWAANNIIEE!!    
##EEKKOOSSTTAARRGGAARRDDCCHHAALLLLEENNGGEE  

 
 
 

Wczoraj wychowankowie OSiW 
�}P l Sj{rg{rqzie (czjery zeipoły po 5 
oiór h{żqy, zgoqnie z regul{minem 
{hcji) lr{z z hierolnihiem �śroqh{ 
Norbertem Śliwą oraz wychowawcami, 
{reną }iqachą i �amilą Vojjczah, 
wzięli uqzi{ł l {hcji #ehoSj{rg{rqch{l-
lenge, organizowanej przez Zarząq 
Uiług Komunalnych w Stargardzie. 

Wyzwanie polega na tym, aby od dnia 22 kwietnia (DzieńZiemi) do dnia 19 wrze-
śni{ (Sprza ̨tanie Śli{j{) z{qr{ć o lipólną przeijrzeń i z{proponol{ć h{iło honhurio-
we.  N{ize h{iło honhuriole to: „�łoqzież z �|P jahą raqę ma – rąqźmy ~�� hażqe-

go dnia ”.  
Dołączyć qo jego lyzl{ni{ może h{żqy, { z{i{qy jej {hcji ią r{rqzo proije. Na-

iz{ młoqzież z ogromną chęcią lzięł{ uqzi{ł l c{łym przeqiięlzięciu i qohł{qnie po-
iprząj{ł{ lih{z{ne przez ZU� rejony n{izego mi{ij{. N{ i{m honiec, po qohł{qnym 
oczyizczeniu jerenu, lrijo l ziemię j{rliczhi z logo {hcji or{z jeqnoijhi �SiV �}P 
Sj{rg{rq, hjóre zrorili uczniolie lł{inoręcznie n{ por{nnych pr{hjyh{ch jego i{mego 
dnia.  

Poqcz{i ip{ceru omóliono jem{jy zliąz{ne z ehologią, pr{liqłolą iegreg{cją 
oqp{qól or{z ipoior{mi l j{hie możn{ qr{ć o n{izą pl{neję. Pomyiłom nie ryło hoń-
ca! Po prawie 3-goqzinnym iprząj{niu młoqzież lipólnie z lychol{lc{mi or{z hie-

rownikiem uq{ł{ iię qo Baks Stargard – 
n{jqłużej qzi{ł{jącej n{ jerenie mi{ij{ 
lodziarni, hjórej lł{ściciele z{iponioro-
wali lody dla naszych wychowanków 
riorących uqzi{ł l {hcji ekoStargard-
challenge. Vizyicy qoihon{le iię r{lili 
oqpoczyl{jąc, jeqząc iłoqhości or{z 
śpiel{jąc różnoroqne pioienhi przy 
{homp{ni{mencie gij{ry, n{ hjórej gr{ł 
hierolnih n{izego ośroqka

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009983401007&__cft__%5b0%5d=AZVyeOkYwmOkaQ_M_gtuutBBHh55Tgpzs5fJIKJzlL5K_dHM1WGmhZAYy6P9zW9feeGS505LXwmU3WwHx4F3KNv571M65WQUAECk8UHormMEoF4XKMVGG4cHhOFVW1Eary_q9E6far9cluBUqyRQlA4MrKsZaOoJC79FE5MguV4ru9C6Q5erScLEsfDPADHkFkw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/zukstargard/?__cft__%5b0%5d=AZVyeOkYwmOkaQ_M_gtuutBBHh55Tgpzs5fJIKJzlL5K_dHM1WGmhZAYy6P9zW9feeGS505LXwmU3WwHx4F3KNv571M65WQUAECk8UHormMEoF4XKMVGG4cHhOFVW1Eary_q9E6far9cluBUqyRQlA4MrKsZaOoJC79FE5MguV4ru9C6Q5erScLEsfDPADHkFkw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zukstargard/?__cft__%5b0%5d=AZVyeOkYwmOkaQ_M_gtuutBBHh55Tgpzs5fJIKJzlL5K_dHM1WGmhZAYy6P9zW9feeGS505LXwmU3WwHx4F3KNv571M65WQUAECk8UHormMEoF4XKMVGG4cHhOFVW1Eary_q9E6far9cluBUqyRQlA4MrKsZaOoJC79FE5MguV4ru9C6Q5erScLEsfDPADHkFkw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dzie%C5%84ziemi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyeOkYwmOkaQ_M_gtuutBBHh55Tgpzs5fJIKJzlL5K_dHM1WGmhZAYy6P9zW9feeGS505LXwmU3WwHx4F3KNv571M65WQUAECk8UHormMEoF4XKMVGG4cHhOFVW1Eary_q9E6far9cluBUqyRQlA4MrKsZaOoJC79FE5MguV4ru9C6Q5erScLEsfDPADHkFkw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sprza%CC%A8tanies%CC%81wiata?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyeOkYwmOkaQ_M_gtuutBBHh55Tgpzs5fJIKJzlL5K_dHM1WGmhZAYy6P9zW9feeGS505LXwmU3WwHx4F3KNv571M65WQUAECk8UHormMEoF4XKMVGG4cHhOFVW1Eary_q9E6far9cluBUqyRQlA4MrKsZaOoJC79FE5MguV4ru9C6Q5erScLEsfDPADHkFkw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/baksstargard/?__cft__%5b0%5d=AZVyeOkYwmOkaQ_M_gtuutBBHh55Tgpzs5fJIKJzlL5K_dHM1WGmhZAYy6P9zW9feeGS505LXwmU3WwHx4F3KNv571M65WQUAECk8UHormMEoF4XKMVGG4cHhOFVW1Eary_q9E6far9cluBUqyRQlA4MrKsZaOoJC79FE5MguV4ru9C6Q5erScLEsfDPADHkFkw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ekostargardchallenge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyeOkYwmOkaQ_M_gtuutBBHh55Tgpzs5fJIKJzlL5K_dHM1WGmhZAYy6P9zW9feeGS505LXwmU3WwHx4F3KNv571M65WQUAECk8UHormMEoF4XKMVGG4cHhOFVW1Eary_q9E6far9cluBUqyRQlA4MrKsZaOoJC79FE5MguV4ru9C6Q5erScLEsfDPADHkFkw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ekostargardchallenge?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyeOkYwmOkaQ_M_gtuutBBHh55Tgpzs5fJIKJzlL5K_dHM1WGmhZAYy6P9zW9feeGS505LXwmU3WwHx4F3KNv571M65WQUAECk8UHormMEoF4XKMVGG4cHhOFVW1Eary_q9E6far9cluBUqyRQlA4MrKsZaOoJC79FE5MguV4ru9C6Q5erScLEsfDPADHkFkw&__tn__=*NK-R
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RREEDDAAKKCCJJAA  
  

Biuletyn powstaje z inicjatywy Zachodniopomorskiej Komendy Woje-
wódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy, pod kierownictwem Komendanta ZWK 
Tomasza Czubary. 

Tlorzenie jehijól z{lqzięcz{my pr{cy n{izych pr{colnihól, qorad-
ców, wychowawców, opiekunów i komendantów,  hjórym qzięhujemy z{ qo-
ij{rczenie {rjyhułól or{z m{jeri{łól fotograficznych: 
 

ANDRZEJ KOWALSKI 
DARIA MUSIELEWICZ-B{�ŁY 

���{}� ����SZYŃS�� 
�NN� G�ŁĄB 

ROMAN TRANBOWICZ 
KLAUDIA MACHALSKA 

ANNA KONIECZKA 
SYLWIA SZRAM-LADRA 
��R{�NN� RÓŻYC�� 

JOANNA JACZUN 
KATARZYNA KICA 

B�GUSŁ�V P�TR�Ś 
��R�SŁ�V ��N��VS�{ 

ROXANA ��Ź}���VS��-DRYB�ŃS�� 
B�RB�R� CZ~RV{ŃS�� 

G~R�RD B{�Ł~� 
KATARZYNA MAZUREK 

���NN� P�ŹN{�� 
HONORATA SIKORA-STUDZ{ŃS�� 

ALEKSANDRA LIPSKA 
�GN{~SZ�� �{��Ł~� 

MONIKA NNAKA 
JOANNA CYBULSKA 

���{}� G�ŁĘB{�VS�� 
EWELINA KOSOWSKA-PACHURA 

DOROTA NIEWIADOMSKA 
EWA BEJDA 

MARIA WIECZOREK 
JACEK SADOWSKI 
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MARIOLA JAWORSKA 
�NN� BR�DZ{ŃS�� 

�}�UD{� �UŚV{� 
ANETA JANICZYN 

AGNIESZKA DUDEK 
���NN� ��C{URZYŃS�� 

NORBERT ŚLIWA 
KATARZYNA KUSIAK 
JANUSZ KOWALSKI 

KRZYSZTOF PASZKIEWICZ 
KATARZYNA WYDRA 
~�{}{� R�CZYŃS�� 

IRENEUSZ GAWOREK 
MARCIN ��Ś}�N�� 

KATARZYNA MEDOWSKA 
JOANNA ZIELECKA 

SANDRA SZYMBORSKA-LIPSKA 
WOJCIECH WOJTKIEWICZ 

RYSZARD KICA 
ANETA JANISZYN 
�GN{~SZ�� �{Ś 

D�NUT� RÓŻ�ŃS�� 
JOANNA KONIECZNA 

T���SZ N��{~C{ŃS�{ 
JOANNA JAKUBOWSKA 
KATARZYNA CHOJNIAK 
ANGELIKA MACIEJCZAK 

|�}{N� G�Ł�� 
}~SZ~� Ś}~P�VR�ŃS�{ 

JOANNA WÓJCIK 
KORNELIA DAWID 


