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Sz{nowni P{ńijwo! 

 
�olejny Biulejyn jo przegląq mieiiąc{ ciężhiej pr{cy n{izych pr{cownihów  

i uczestników – wizyjówh{, świ{qcząc{ o ogromie projehjów, hjóry re{lizujemy w ra-
m{ch rozwoju loh{lnego, equh{cji i wychow{ni{ młoqzieży or{z {hjywiz{cji n{ rynhu 
pracy. 

Profil{hjyh{ i reiocj{liz{cj{ horeiponqują z hizj{łceniem rr{nżowym or{z izho-
leni{mi, m{jącymi rezpośreqnio przyczyni{ć iię qo ruqow{ni{ w{rjości qoq{nej mło-
dego poholeni{. Bez qojychcz{iowej wipółpr{cy z i{morząq{mi, inijyjucj{mi equha-
cyjnymi i pr{coq{wc{mi nie uq{łory iię n{m oiiągnąć jylu iuhceiów i rozwij{ć qzi{ł{l-
ności o holejne oriz{ry. Yachęcamy qo honjahju i nawiązywania wipółpracy jych, 
którzy jeszcze o nai nie iłyizeli, a naizych qojychczaiowych parjnerów qo poqjrzy-
mywania więzi i inipirowania nai qo holejnych qziałań. 

�{żqy uczeijnih piize iwoją hiijorię, { n{ii {riolwenci pojwierqz{ją, że w{rjo 
było poqjąć wyiiłeh i pójść qrogą i{morozwoju. To n{iz{ miija i do jej wspólnej realiza-
cji z{chęc{my oqpowi{q{jąc n{ pojrzery wipółczeinej młoqzieży, ij{r{jąc iię uqoiho-
n{l{ć n{izą oferję i wipier{jąc n{izą h{qrę popr{wi{jąc w{runhi pr{cy. 

 
 
 
�iłej lehjury! 
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Szanowni Czytelnicy! 
 
Jako naukowiec, peq{gog  i pr{hjyh oq l{j pr{cujący w z{hreiie profil{hjyhi i reiocj{liz{cji 

młoqzieży, jeijem przehon{ny, że oqpowieqzi{lność z{ wychow{nie holejnych poholeń jeij n{izą 
wipólną ipr{wą. 

Tr{qycyjn{ izhoł{ przeżyw{ oq qłużizego cz{iu pow{żny hryzyi – zamykanie izhół rr{n-
żowych i m{rgin{lizow{nie hizj{łceni{ z{woqowego zrier{ j{hże iwoje żniwo wśróq młoqzieży  
w poij{ci qezorienj{cji i wyhluczeni{ ipołecznego. Yqorycie pewnego z{woqu i i{moqzielność 
fin{niow{ jo poqij{wowe n{rzęqzi{ pozw{l{jące młoqemu człowiehowi oiiągnąć i{moqzielność, 
uwolnić oq neg{jywnych wpływów śroqowiih{. Vipółoqpowieqzi{lni z{ jo jeijeśmy my – doro-
śli, n{ hjórych ipoczyw{ mor{lny orowiązeh poprow{qzeni{ ihujecznej profil{hjyhi i wipier{ni{ 
młoqego człowieh{, hjóry m{ nierz{qho jruqny ij{rj w qoroiłość, ze wzglęqu n{ n{pojyh{ne oq 
qziecińijw{ ujruqnieni{ ipowoqow{ne rłęq{mi wychow{wczymi qoroiłych (roqziców i n{uczy-
cieli).  Pomyślne funhcjonow{nie ujruqni{ również ijygm{jyz{cj{, hjórej qoświ{qcz{ młoqzież  
z rodzin dysfunkcyjnych, kiedy oferj{ equh{cyjn{ izhoły nie jeij przyijoiow{n{ qo jej możliwości 
i potrzeb.  

Yqorycie z{woqu może ryć ql{ j{hich oiór jeqnym ze ipoiorów przezwycięż{ni{ nega-
jywnych oqqzi{ływ{ń śroqowiih{ ipołecznego  i pomyślnego funhcjonow{ni{ w qoroiłym życiu. 
W systemie pomocy i wychow{ni{ młoqzieży iijnieje pow{żn{ luh{, hjórą jrzer{ wypełnić nowo-
czeinymi honcepcj{mi org{nizow{ni{ oqqzi{ływ{ń profil{hjycznych qoijoiow{nych qo jej {hju-
{lnych pojrzer. V{rjo z{jem poqjąć jruq, ry młoqzież nie qoświ{qcz{ł{ ehihluzji ipołecznej  
i wzm{cni{ł{ poczucie iwojej w{rjości, poniew{ż poczucie wipólnojy, wip{rcie i jroih{ pozw{l{ 
rozwij{ć hompejencje ipołeczne, oq hjórych z{leży życiow{ z{r{qność, co jeij r{rqzo w{żne  
w honjehście z{porieg{ni{ nieqoijoiow{niu ipołecznemu i marginalizacji.  

Diagnoza potrzeb, problemów, analiza zasobów, szkolenie kadr pedagogicznych  
i rezpośreqni{ pr{c{ z młoqzieżą jo moj{ coqzienn{ pr{c{ i ciągle poizuhuję inijyjucji, hjóre rę-
qą gojowe zmierzyć iię z prorlem{mi ipołecznymi wynih{jącymi z prowadzonych przez mnie 
r{q{ń. V �chojniczych }ufc{ch Pr{cy wiqzę oqw{gę, ry poqjąć j{hie wyzw{nie, ql{jego z c{łego 
ierc{ chcę wipier{ć qzi{ł{ni{, hjóre mogą popr{wić j{hość życi{ młoqzieży w Police.  

Cieizę iię, że wł{śnie ju zn{jquję luqzi chcących czerp{ć z wieqzy i qoświ{qczeni{ oiór oq 
l{j upr{wi{jących n{uhę. �{m n{qzieję n{ re{liz{cję wielu wipólnie uzgoqnionych qzi{ł{ń, hjóre 
mogą przyczynić iię qo pełniejizego rozwoju qor{ij{jącej w jruqnych cz{i{ch młoqzieży. 
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NNAASSZZEE  JJEEDDNNOOSSTTKKII::  
  

�ŚR�D~� SY��}~N{� { VXC|�V�N{� V B�R}{N�U 
ul. Św. Bonif{cego 36 , 84-320 Barlinek 

95 74 63 543 
osiw.barlinek@ohp.pl 

 
�ŚR�D~� SY��}~N{� { VXC|�V�N{� V ST�RG�RDY{~ 

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

osiw.stargard@ohp.pl 
 

�ŚR�D~� SY��}~N{� { VXC|�V�N{� V Ł�BY{~ 
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 Świnoujście 
91 326 04 27 

Hp16-14@ohp.pl 
 
 

 
 
 

 
 

HUFIEC PRACY 16-13  
V B{�Ł�G�RDY{~ 

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�ŁCYU 

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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WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWOO  MMUURREEMM  ZZAA  HHUUFFCCAAMMII  

 

 

 

 
 

 maja oqryło iię ipojh{nie Ya-
chodniopomorskiego Wojewódz-
kiego Komendanta OHP w Szcze-

cinie Tomasza Czubary z Kierownikiem 
Sehrej{ri{ju qi. �łoqzieży Vojewóqz-
twa Zachodniopomorskiego - Arkadiu-
izem �azepą. 

Spojh{nie mi{ło n{ celu ohreśle-
nie oriz{ru wipółpr{cy qzi{ł{ń n{ rzecz 
wipier{ni{ młoqzieży w {hjywnym 
uqzi{le wśróq loh{lnych ipołeczności  
{ j{hże z{cieśnieni{ rel{cji mięqzy in-

stytucjami, wymiany dobrych praktyk 
or{z org{niz{cji wipólnych qzi{ł{ń.  

Ywieńczeniem ipojh{ni{ ryło 
podpisanie ~iiju |njencyjnego ohreśla-
jącego ch{r{hjer wipółpr{cy. 

Na spotkaniu Pan Arkadiusz Ma-
zep{ ojrzym{ł z rąh �omenq{nj{ YV� 
z{proizenie qo członhostwa w Woje-
wódzkiej Radzie Programowej OHP, 
która jako organ opiniodawczy stanowi 
forum inicjow{ni{ qzi{ł{ń n{ rzecz 
hizj{łceni{ i wychow{ni{ młoqzieży. 

  

6 

https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZV0nYsENuWwcu3mUSEDHrjwgmhnLrUESWMVwezPKgailZE-fFmxK6BfB4DZNww4AmJkMxgAQAbcMWwEJV8SJG51o3pPRxlTO5DyT0gMbtHromAh54eJ3sEqE_sTMRWCXv_Fmd24jYAkAVMnW-j_nWE5uXsdpeva8ZFCguGoTJuv86ePYykr-th0anKahmYTlQQ&__tn__=-%5dK-R
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łoqzież ze ij{r-
gardzkiego hufca 

pracy ma szanse na dobre 
zatrudnienie, o czym 10 
m{j{ j{ho goście rozgłośni 
Twoje Radio Tylko Prze-
boje mówili Katarzyna Sie-
dlecka - z{ijępc{ �omen-
danta ZWK OHP wraz  
z Kierownikiem OSiW OHP 
w Stargardzie Norbertem 
Śliwą.  

�ówili o n{izych }ufc{ch, młoqzieży - perspektywach, szansach i nadziejach. 
Poqhreśl{li j{h w{żną rolę pełni �}P w qoijępie qo equh{cji i poizerz{ni{ hompejencji 
przez oiory wyhluczone z powoqu różnych czynnihów - od ekonomicznych, przez spo-
łeczne, {ż po zqrowojne i loiowe - { j{hże pom{g{ w oqn{lezieniu iię na rynku pracy. 
Dl{ loh{lnych pr{coq{wców jeij iz{nią n{ przyuczenie z{{ng{żow{nej h{qry. 

 

PPOODDZZIIĘĘKKOOWWAANNIIEE  
 

 drugim tygodniu maja w Dęrnie 
Komendant Hufca 16-11 Andrzej 
Kowalski w imieniu Wojewódz-

kiego Komendanta ZWK OHP w Szczecinie 
Tomasza Czubary, wręczył poqzięhowa-
nie Prezeiowi Y{rząqu Powi{jowego LOK - 
Ligi Obrony Kraju w �yślirorzu, p{nu 
Januszowi Szyszce, z{ wielolejnią wipół-
pr{cę or{z z{{ng{żow{nie w organizacje 
zawodów sportowych, rozwój sportowy 
n{izych uczeijnihów or{z hizj{łjow{nie 
poij{w p{jriojycznych młoqzieży.  

Poqcz{i ipojh{ni{ omówiono pl{ny n{ q{lizą wipółpr{cę. ~iczymy n{ ujrzyma-
nie wyiohiego poziomu qzi{ł{ń i zrier{nie q{lizych owoców wielolejnich ij{r{ń. Dzię-
kujemy! 
  

M 

W 

https://www.facebook.com/twojeradioofficial/?__cft__%5b0%5d=AZWDeKdKLtlVQZ1Ztd4ZWFRiDeLixv4ybc-eWXVkxWh17SCjHXvSx05jisdyKRwtc-b5Qzc4ku1prh_aOEFM6fssBTE6cipQbXady1wZ4Q4_8iB1ypK4_hkcJ0VzEu7RlUzk7-rsWqT5wbnHxeZyYJVHONqjpePpOTNjl7QWnLp6KEHj3b5y0TO_oNsARwvzktU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/twojeradioofficial/?__cft__%5b0%5d=AZWDeKdKLtlVQZ1Ztd4ZWFRiDeLixv4ybc-eWXVkxWh17SCjHXvSx05jisdyKRwtc-b5Qzc4ku1prh_aOEFM6fssBTE6cipQbXady1wZ4Q4_8iB1ypK4_hkcJ0VzEu7RlUzk7-rsWqT5wbnHxeZyYJVHONqjpePpOTNjl7QWnLp6KEHj3b5y0TO_oNsARwvzktU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/katarzyna.siedlecka.792?__cft__%5b0%5d=AZWDeKdKLtlVQZ1Ztd4ZWFRiDeLixv4ybc-eWXVkxWh17SCjHXvSx05jisdyKRwtc-b5Qzc4ku1prh_aOEFM6fssBTE6cipQbXady1wZ4Q4_8iB1ypK4_hkcJ0VzEu7RlUzk7-rsWqT5wbnHxeZyYJVHONqjpePpOTNjl7QWnLp6KEHj3b5y0TO_oNsARwvzktU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/katarzyna.siedlecka.792?__cft__%5b0%5d=AZWDeKdKLtlVQZ1Ztd4ZWFRiDeLixv4ybc-eWXVkxWh17SCjHXvSx05jisdyKRwtc-b5Qzc4ku1prh_aOEFM6fssBTE6cipQbXady1wZ4Q4_8iB1ypK4_hkcJ0VzEu7RlUzk7-rsWqT5wbnHxeZyYJVHONqjpePpOTNjl7QWnLp6KEHj3b5y0TO_oNsARwvzktU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tomaszcz?__cft__%5b0%5d=AZVisTfPvzj6Yp_kX4cF33ZuHHzn5FHChW_TrJlYHY-EgabBR_hq6aE5-HcfOA0MObpEmY-u9SgX1czMlZrqTbx4Lv0yVSjnG1kyrZR88uKRbzVuvGi2SwF6ecz7on6FkkVp7YWtWx4VQ8NEzTPJmf8tcOA_ZOk0dBeFHybZ-rvEJ0I3HeEuhAmohjyo55bsHRY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/LigaObronyKrajuPL/?__cft__%5b0%5d=AZVisTfPvzj6Yp_kX4cF33ZuHHzn5FHChW_TrJlYHY-EgabBR_hq6aE5-HcfOA0MObpEmY-u9SgX1czMlZrqTbx4Lv0yVSjnG1kyrZR88uKRbzVuvGi2SwF6ecz7on6FkkVp7YWtWx4VQ8NEzTPJmf8tcOA_ZOk0dBeFHybZ-rvEJ0I3HeEuhAmohjyo55bsHRY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LigaObronyKrajuPL/?__cft__%5b0%5d=AZVisTfPvzj6Yp_kX4cF33ZuHHzn5FHChW_TrJlYHY-EgabBR_hq6aE5-HcfOA0MObpEmY-u9SgX1czMlZrqTbx4Lv0yVSjnG1kyrZR88uKRbzVuvGi2SwF6ecz7on6FkkVp7YWtWx4VQ8NEzTPJmf8tcOA_ZOk0dBeFHybZ-rvEJ0I3HeEuhAmohjyo55bsHRY&__tn__=kK-R
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UUNNIIWWEERRSSYYTTEETT  SSZZCCZZEECCIIŃŃSSKKII  WWSSPPIIEERRAA  OOHHPP  
 

 
 

 
omendant ZWK OHP Tomasz 
Czubara wr{z z z{ijępcą Kata-
rzyną Sieqlechą 17 maja spotkali 

iię z Rehjorem Uniweriyjeju Szczeciń-
skiego, panem prof. dr. hab. Waldema-
rem Tarczyńihim. 

Komendant Wojewódzki przed-
ij{wił z{ryi reformy inijyjucji rynhu 
pracy, szykowanej przez Ministerstwo 
Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Rehjor Uniweriyjeju wyr{ził 
chęć poqpii{ni{ umowy o wipółpr{cy! 

OHP ma do zaoferowania stu-
dentom wiele ciekawych projektów 

związ{nych z qor{qzjwem z{woqowym, 
pośreqnicjwem pr{cy or{z pr{hjyh{mi 
z{woqowymi, j{hże ql{ {riolwenjów 
US. Szyhuje iię n{pr{wqę ściił{ wipół-
praca z Akademickim Biurem Karier 
Uniweriyjeju Szczecińihiego.  

Pon{qjo prof. T{rczyńihi oqqe-
leguje przeqij{wiciel{ US w ihł{q Wo-
jewódzkiej Rady Programowej OHP.     
�gromn{ życzliwość Rehjor{ ql{ na-
izych inicj{jyw jeij qoq{jhową mojywa-
cją, ry ij{r{ć iię i ruqow{ć ijr{jegiczne 
plany. Zgoda buduje! 

    

K 
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WWIIEERRZZCCHHOOWWOO  WWIITTAA  
 

 
 maja Komendant ZWK OHP Tomasz 
Czubara ipojh{ł iię również z Sehreja-
rzem Gminy Wierzchowo - panem 
Tomaizem Suchońihim! 

Spojh{nie qojyczyło prezenjow{ni{ oferjy 
n{izych jeqnoijeh ql{ uczniów i oiór qo 25 r.ż. 
Y{i{qy rehruj{cji zoij{ły rzejelnie przeqij{wione 
i już wizyijho j{ine - ruiz{my pełną p{rą! 

Chęć pomocy i wip{rci{ jeij nieryw{le 
ruqując{. N{jwięcej oiiąg{my j{ho zeipół, { n{ize 
wynihi przehł{q{ją iię rezpośreqnio n{ popr{wę 
w{runhów i możliwości n{izych uczeijnihów. 
�ieqy wiqzi iię wipólny cel, wipółpr{c{ ij{je iię 
czymś oczywiijym.  
 

PPIIŁŁKKAA  NNOOŻŻNNAA  TTOO  WWIIĘĘCCEEJJ  NNIIŻŻ  GGRRAA  
 

uqzie niezryj z{injereiow{ni piłhą nożną mogą ją poijrzeg{ć j{ho rieg{nie hilhu 
chłop{hów z{ cz{rno-ri{łą hulhą. Vyr{cz{my jo uproizczone poqejście i i{mi 
jeijeśmy oqmiennego zq{ni{! To iporj uczący wipółpr{cy, z{i{q f{ir pl{y or{z 

izyrhiego poqejmow{ni{ ijr{jegicznych qecyzji. Piłh{ 
uczy ryci{ zeipołem i homunihow{ni{ iię rez iłów - 
muiiiz zn{ć iwoich z{woqnihów, mieć wyćwiczony 
zmyił j{hjyczny i izyrho poqejmow{ć qecyzje, in{czej 
nigdy nie ręqzieiz wieqzieć, qo hogo w q{nej chwili 
poq{ć.  

20 maja przedstawiciel ZWK OHP w Szczecinie 
pan �ichał �alha przeh{z{ł n{izej młoqzieży 4 piłhi 
podarowane przez �lur Sporjowy Vołczhowo Bez-
rzecze. To, że rył jo jr{fiony prezenj wiq{ć ryło po 
reakcji wychow{nhów, hjórzy z enjuzj{zmem z{częli 
popiiyw{ć iię iwoimi umiejęjności{mi w poqrij{niu 
piłhi.  

Nigqy nie jeij z{ późno żery rozwij{ć nowe pa-
ije i umiejęjności, choćry jylho {m{joriho. Tymcza-
iem w życiu n{izej młoqzieży iporj powinien oqgryw{ć izczególną rolę - hizj{łjując ich 
honqycję, ch{r{hjer i pozyjywnie wpływ{jąc n{ zqrowie. �{my n{qzieję, że przez po-
qorne prezenjy młoqzież izczerze z{injereiuje iię iporjem i uq{ iię oqciągnąć je n{ 
choć jrochę qłużej oq wirju{lnego świ{j{, hjóry w n{qmi{rze może z{izhoqzić. 

 

18 
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SSKKUUTTEECCZZNNEE  WWSSPPAARRCCIIEE  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY    

TTOO  NNAASSZZ  CCEELL!!  
 

 
 
ery go oiiągnąć ipojyh{my iię  
z oior{mi poii{q{jącą ugrunjowa-
ną, pewną i rzejelną wieqzę n{ je-

m{j r{qzeni{ iorie z jruqności{mi  
w pr{cy z qrugim człowiehiem, w jym 
przyp{qhu z młoqzieżą.  

Dr hab. Hubert Kupiec i dr Mo-
niha Yięciah qoihon{le rozumieją n{izą 
pojrzerę rozwoju i qoj{rci{ qo mło-
qych, hjórzy zeizli z wł{ściwej qrogi. 
Chcemy pełnymi g{rści{mi czerp{ć oq 
prawdziwych specjalistów i uczonych  
w dziedzinie pedagogiki i resocjalizacji.  

Y przyjemnością n{iz �omen-
dant ZWK OHP Tomasz Czubara wrę-
czył nowe powoł{ni{ qo Wojewódzkiej 
Rady Programowej OHP. Tematem 
ipojh{ni{ ryły również r{qy i wih{zów-
hi, w j{hi ipoiór }ufce mogą qoihon{lić 
profil{hjyczne qzi{ł{ni{ z{porieg{jące 
wyhluczeniu, ihł{ni{ni{ iię hu przemo-
cy, narkotykom, alkoholowi, czy drob-
nym przeijępijwom, hjóre n{wej j{ho 
incyqenj pojr{fią przehreśl{ć pl{ny  
i niizczyć życie. Nie qopuścimy qo jego! 

  

Ż 
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KKOONNFFEERREENNCCJJAA  PPRRAASSOOWWAA  WW  KKOOSSZZAALLIINNIIEE  

 

 

 

 

nia 26 maja  
w siedzibie 
Centrum Edu-

hacji i Pracy �łoqzieży 
OHP w Koszalinie od-
rył{ iię honferencj{ pra-
iow{ qojycząc{ rehruja-
cji młoqzieży qo }ufc{ 
Pracy w Koszalinie.  

Y{ijępc{ �o-
mendanta ZWK OHP 

pan Marcin Sychowski, 
Komendant Hufca Pracy 
16-8 w Koszalinie pani 
Joanna Cybulska oraz 
Dyrektor Centrum Edu-
h{cji i Pr{cy �łoqzieży 
w Koszalinie pani Rok-
sana Zalega przedstawili 
{hju{lne qzi{ł{ni{ pro-
w{qzone n{ rzecz mło-
qzieży.  

Zaprezentowano 
możliwości z z{hresu 
wychowania i rozwoju 
zawodowego w jednost-
kach Ochotniczych 
}ufców Pr{cy. Dzięhu-
jemy mediom za przy-
rycie i przyłączenie iię 
do naszej misji poprzez 
n{głośnienie wyq{rze-
nia. 

 
 

D 
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PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE  OOGGRROODDNNIIKKÓÓWW  OOSSIIWW  
ŁŁOOBBEEZZ  ZZBBIIEERRAAJJĄĄ  OOWWOOCCEE  

 

 
 

 ostatnich dniach kwietnia 
młoqzież z �śroqh{ Szhole-
ni{ i Vychow{ni{ w Łorzie 
ucząc{ iię w z{woqzie ogrod-

nika, w ramach praktyk uq{ł{ iię qo 
ogrodów OHP. Pod bacznym okiem 
inijruhjor{ prężnie pr{cow{ł{ poqlewa-
jąc i plewiąc m.in. pomiqory czy p{pry-
hę.  

Rozpoczęł{ również i{qzenie 
pomidorów do gruntu w szklarniach. 
C{ły procei upr{wy w{rzyw rozpoczął 
iię już w m{rcu, gqzie młoqzież zaczy-
n{ł{ wyiiew oq n{iionh{, poprzez piho-
wanie siewek, sadzenie rozsad w szklarni 
i j{h przechoqząc qo holejnych ej{pów, 
{ż po zriór plonów, hjóry n{ijąpi l{jem.  

Pr{c{ w ogroqnicjwie nie jeij ła-
jw{, jeqn{h n{ii uczeijnicy ią r{rqzo 
usatysfakcjonowani widząc efehjy iwojej 
pr{cy. Y qużym z{{ng{żow{niem pod-
choqzą qo pr{c w ogroqzie. Doq{jhowo 
młoqzi luqzie z{jęli iię pielęgn{cją  
i przycinaniem krzewów.  Praktyczna 
nuka zawodu to nie tylko praca dla na-
izych uczeijnihów, {le również wiele 
r{qości, uśmiechu i satysfakcji  
z wyhonyw{nych qzi{ł{ń. 

W 
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OOBBYY  NNIIEE  ""WW  ŚŚLLEEPPYYMM  ZZAAUUŁŁKKUU""  
 

 

 
 
czestnicy 16-11 }P Dęrno oq hwiejni{ re{lizują wojewóqzhi progr{m profil{k-
tyczny ,,V ślepym zaułhu”.  

Współczesna młodzież żyje w przekonaniu, że o używkach wie wszystko  
i doskonale zna mechanizmy działania środków psychoaktywnych. Okazuje się, 

że to nic bardziej mylnego! Młodzi ludzie mają pobieżną wiedzę i często nieprawdziwe 
przekonanie na temat nieszkodliwości i samokontroli w spożywaniu alkoholu czy środ-
ków psychoaktywnych, a działanie mechanizmów uzależnień nie jest im znane. Dlatego 
konieczne są cykliczne działania profilaktyczne skierowane do młodzieży.  

Celem programu jest przekazanie wiedzy dotyczącej uzależnień, kształtowanie 
postaw asertywnych i prozdrowotnych. Nasza młodzież będzie miała okazje do refleksji 
na temat swojej wiedzy dotyczącej uzależnień i poznania sposobów radzenia sobie  
w trudnych sytuacjach. 
  

U 
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RROOZZWWIIJJAANNIIEE  KKOOMMPPEETTEENNCCJJII  NNIIEEZZBBĘĘDDNNYYCCHH    
NNAA  RRYYNNKKUU  PPRRAACCYY::  KKOOMMUUNNIIKKAACCJJAA  

 

 

 

 

 

 maja doradca zawodowy z �ło-
qzieżowego Cenjrum �ariery 
przeprow{qził w{rizj{jy ql{ 

uczeijnihów �śroqh{ Szholeni{ i Vy-
chow{ni{ �}P w Łorzie. Były jo jeqne 
z z{jęć, hjóre m{ją n{ celu rozwij{nie 
hompejencji niezręqnych n{ rynku pra-
cy.  

Y{q{nie poleg{ło n{ zruqow{niu 
zeipołu, umiejęjnej homunih{cji i wyho-
rzyij{niu jej qo oiiągnięci{ celu: h{żq{ 
grup{ w ciągu 30 minuj mi{ł{ wyhon{ć 
j{h n{jwyżizą wieżę, używ{jąc qo jego 
tylko makaronu spaghetti i plasteliny.  

Wykorzystana metoda pracy 
uh{z{ł{ uczeijnihom różne {ipehjy 
wipółpr{cy, n{ hjóre z{zwycz{j nie 
zwr{c{my uw{gi: hieqy hooperow{ć,  
{ hieqy ryw{lizow{ć, w j{hi ipoiór for-
mułow{ć przeh{z ry ryć wyiłuch{nym  
i rozumi{nym, w j{hi ipoiór oiiągnąć 

zwycięijwo j{ho zeipół or{z że grupa 
może więcej, niż jeqen człowieh.  

Celem ćwiczeni{ ryło wyhorzy-
stanie zasad komunikacji interpersonal-
nej i poh{z{nie j{h w{żne jeij wł{ściwe  
i zrozumi{łe homunihow{nie iię. 

�łoqzież mogł{ wyh{z{ć iię hre-
{jywnością, jwórczym myśleniem  
i wipółpr{cą. Vież{ zwycięihiej qruży-
ny oiiągnęł{ wyiohość 89 cm. Przeciw-
nicy nie mieli jyle izczęści{ – ich wież{ 
nie wyjrzym{ł{ próry cz{iu i z{w{lił{ 
iię. 

Vizyicy uczeijnicy z{jęć (rez 
wzglęqu n{ wynih) ojrzym{li qrorne 
upominhi. N{ z{hończenie młoqzież po 
raz kolejny z{chęcon{ zoij{ł{ qo horzy-
stania z platformy edukacyjnej 
www.dokariery.pl or{z qo logow{ni{ iię 
na stronie OCTOPUS +.  

6 
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ZZAAJJĘĘCCIIAA  WW  PPLLEENNEERRZZEE  

  
 

 piąjeh 8 m{j{ Mobilni Eko Szukacze z Koszalina wraz z wychowawcami 
oqwieqzili N{qleśnicjwo �{rnieizewice, gqzie monjow{li ruqhi lęgowe ql{ 
ptaków i hotele zapylacze dla owadów.  

Wspólnie stworzyli 12 budek i 4 hotele, które zamontowali  
z n{qzieją, że przyroq{ iię z{ jo oqwqzięczy. Poi{qzili jeż 20 wiśniowych qrzeweh, hjó-
re już w jym rohu ręqą owocow{ć.  

�eijeśmy izczęśliwi, że mogliśmy ponownie zrorić coś ql{ śroqowiih{ or{z za-
chwyceni oholicą, w hjórej ryliśmy. �łoqzież r{rqzo chęjnie z{{ng{żow{ł{ iię w mon-
j{ż ruqeh i hojeli, zwł{izcz{ że pogoq{ n{m iprzyj{ł{.  

Pr{cownicy N{qleśnicjw{ przyjęli n{i r{rqzo ciepło i ofi{row{li pomoc w mon-
jow{niu ruqeh i i{qzeniu qrzeweh, { po wizyijhim zorg{nizow{li poczęijuneh. Ywie-
dziliśmy przy oh{zji jeren N{qleśnicjw{, hjóry jeij położony w pięhnej oholicy w środ-
ku lasu.  
  

W 
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IINNDDYYWWIIDDUUAALLNNEE  KKOONNSSUULLTTAACCJJEE  ZZ  DDOORRAADDCCĄĄ  
ZZAAWWOODDOOWWYYMM  

 

 
łoqzieżowe Cenjrum �ariery 
w Stargardzie 10 maja rozpo-
częło cyhl ipojh{ń inqywiqu-

{lnych z uczeijnih{mi �śroqh{ Szhole-
nia i Wychowania w Stargardzie.  

Spojh{ni{ m{ją n{ celu rozpo-
zn{nie pojrzer młoqzieży qojyczących 
q{lizej equh{cji or{z hizj{łceni{ z{wo-
dowego. Uczestnicy zostali poinformo-
wany o zawodach deficytowych oraz 
możliwości{ch poqjęci{ z{jruqnieni{ n{ 
lokalnym rynku pracy.  

Vychow{nhowie ośroqh{, iho-
rzyij{li również z możliwości z{reje-
ijrow{ni{ iię n{ pl{jformie OCTO-
PUS+, qzięhi hjórej mogą pogłęri{ć  
i ujrw{l{ć wieqzę z z{hreiu rozwoju za-
woqowego, ryć n{ rieżąco z {hju{lnymi 

inform{cj{mi or{z wi{qomości{mi qo-
jyczącymi rynhu pr{cy. Pl{jform{ 
umożliwi{ również ipr{wqzenie {htual-
nej wiedzy poprzez wykonanie testów 
or{z z{pewni{ ij{ły honj{hj z qor{qcą 
z{woqowym i pośreqnihiem pr{cy. 

 

PPRRAACCAA  WW  WWAAKKAACCJJEE??    
DDLLAACCZZEEGGOO  NNIIEE!!  

 

 �łoqzieżowym Cenjrum �a-
riery (MCK) w Policach oqryły 
iię inqywiqu{lne ipojh{ni{  

z osobami, hjóre chci{łyry poqjąć hrójho-
jerminową pr{cę w ohreiie w{h{cji.  

V jr{hcie ipojh{ni{ pośreqnih pra-
cy z{prezenjow{ł {hju{lne oferjy pr{cy, 

wipomni{ł również o ipoior{ch poizuhiw{ni{ pr{cy or{z j{h i gqzie izuh{ć n{i w |n-
ternecie. 

Pośreqnih pr{cy wyj{śnił, hjo jo jeij pr{cownih młoqoci{ny or{z j{hich w{run-
hów pr{cy i wyn{groqzeni{ możn{ iię ipoqziew{ć. V ipojh{niu uczeijniczył również 
qor{qc{ z{woqowy, hjóry pomógł przygojow{ć qohumenjy {plih{cyjne, jj. CV, liij mo-
tywacyjny i kwestionariusz osobowy. Przedstawił z{g{qnieni{ związ{ne z rozmową 
kwalifih{cyjną – j{h qorrze n{ niej wyp{ść, j{hi ijrój wyrr{ć i n{ co zwrócić n{jwięhizą 
uw{gę.  
 

M 
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Uczeijnicy ipojh{ń qzielili iię 
iwoimi qoświ{qczeni{mi z nieuczci-
wymi pracodawcami, z którymi mieli 
qo czynieni{. �łoqzież uczeijnicząc{  
w ipojh{ni{ch mi{ł{ możliwość wyrra-
nia odpowiedniej dla siebie oferty pra-

cy. Na koniec pracownicy MCK zapre-
zenjow{li ijronę �lehjronicznego Cen-
trum Aktywiz{cji �łoqzieży dokarie-
ry.pl, pl{jformę OCTOPUS+ oraz za-
chęcili qo oqwieqz{ni{ ijron �chojni-
czych Hufców Pracy. 

  
PPRRAACCEE  ZZIIEEMMNNEE  WW  MMIINNII––OOGGRROODDZZIIEE!!  

 

ogoq{ n{ qorre iię rozhręcił{, więc 
prace w mini – ogrodzie w ramach 
projektu Programu Europejskiego 
�orpuiu Soliqarności: „Yruqujemy 
razem mini – ogróq” j{hże.  

V związhu z powyżizym grup{ inicja-
jywn{ mi{ł{ ręce pełne rorojy!  

 
 C{ły r{neh 18 m{j{ jrw{ło m{lowanie 
mej{lowych ijel{ży, hjóre zoij{ły wyip{wa-
ne poq ł{whi i ijół. N{ijępnie, zoij{ł z{pa-
how{ny pi{ch n{ i{mochóq, hjóry zoij{ł 
przewieziony na teren mini – ogrodu, gdzie 
jrw{ją pr{ce ziemne. Poleg{ją one n{ przy-
gojow{niu poqłoż{ poq ułożenie hoijhi rru-

howej or{z hr{wężnihów. Vciąż jeij qużo pr{cy, {le n{jw{żniejize, że humory qopiiy-
wały, { pogoq{ iprzyj{ł{.  

V {jmoiferze przyj{źni i wipółpr{cy pr{ce oqryw{ją iię zgoqnie z h{rmono-
gramem. 
  

P 
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MMOOBBIILLNNII  ZZNNOOWWUU  WW  AAKKCCJJII!!  
 

 dniu 18 maja Mobilni Eko-
Szukacze z Koszalina ponownie 
iprząj{li z{śmiecone oholice mia-

sta. Tym r{zem wyrr{liśmy iię n{ ipływ ha-
j{howy połączony ze iprząj{niem oholic je-
ziora.  

�łoqzież pełn{ werwy przez jrzy go-
qziny pływ{ł{ po oholicy i iprząj{ł{ rrzeg. 
Yerr{li iporo śmieci, hjóre później w wor-
h{ch zoij{ną wywiezion{ n{ wyiypiiho.  

Dla naszej młoqzieży ochron{ śroqo-
wiih{ jeij niezwyhle w{żn{, ql{jego w hoiza-
lińihim hufcu iprząj{nie oqryw{ iię cyhlicznie i ij{je iię już jr{qycją. Po ciężhiej pr{cy, 
j{hą ryło iprząj{nie i wioiłow{nie młoqzież zorg{nizow{ł{ ogniiho, przy hjórym ze 
im{hiem zjeqliśmy im{czną hiełr{ihę.  

C{ł{ {hcj{ oqrył{ iię poq p{jron{jem ~uropejihiego �orpuiu Soliqarności. 
  

W 
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NNIIEE  TTYYLLKKOO  OOGGRRÓÓDD!!  GGOOTTOOWWAANNIIEE  NNAA  EEKKRRAANNIIEE  
 

 

 

 maja w ramach Programu Europej-
ihiego �orpuiu Soliqarności: „Yru-
dujmy razem mini – ogróq” uczest-

nicy Hufca Pracy 16-6 oraz Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Vałczu wzięli uqzi{ł 
w warsztatach kulinarnych w w{łeckiej pizze-
rii Buongiorno - pizzeria Vałcz.  

Y r{cji q{lej orowiązujących oroijrzeń 
w z{jęci{ch ij{cjon{rnie mogł{ wziąć uqzi{ł 
tylko grupa inicjatywna z hufca. Nasi przyja-
ciele z ŚDS ryli poqcz{i w{rizj{jów w hon-
takcie online z nami i obserwowali zdalnie 
n{iz{ pr{cę. Tem{jem w{rizj{jów ryło przygojow{nie włoihich rułeh p{nino wr{z ze 
smacznym nadzieniem.  
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Różnoroqność ihł{qnihów, 
kolorowe warzywa i zapach 
czas wypiekania bułeh jeij nie qo 
opisania! Stworzono wiele 
nych kombinacji smakowych. 
Poqcz{i wizyijhich czynności 
wł{ścicielh{ pizzerii n{ rieżąco 
opiiyw{ł{ co jeij wyhonyw{ne, 
m.in. j{h uformow{ć ci{ijo, j{hie 
ihł{qnihi możn{ używ{ć, czego 
unih{ć, { j{hże ciehawostki na 
jem{j włoihiej huchni.  

N{ z{hończenie w{rizja-
jów gojowe p{nino zoij{ło z{pa-

how{ne or{z z{wiezione qo ŚDS w V{łczu po jo, {ry w jych jruqnych w{runh{ch wizy-
icy mogli z{im{how{ć huchni włoihiej. Tego jypu qzi{ł{ni{ wpływ{ją n{ rozwój hre-
{jywności, pr{cy w grupie or{z pozw{l{ją n{ zqorycie wieqzy hulin{rnej. 
 

  

  

  

  

  

  

  

WW  MMIINNII--OOGGRROODDZZIIEE  WWIIOOSSEENNNNEE  PPRRAACCEE  IIDDĄĄ  
PPEEŁŁNNĄĄ  PPAARRĄĄ  

 

 
ogoq{ wciąż qopiiuje więc pra-
ce w mini–ogrodzie  
w ramach projektu Programu 
Europejskiego Korpusu Soli-

qarności: „Yruqujemy razem mini–
ogród” narier{ją jemp{.  

19 maja grupa inicjatywna  
z Hufca Pracy 16-6 w V{łczu uq{ł{ 
iię jeren Śroqowiskowego Domu 
Samopomocy w Vałczu, by w mini–
ogroqzie położyć hoijhę rruhową. 
Rąh qo pr{cy ryło iporo, więc pr{c{ 
izł{ izyrho. �iejice wyłożone hoijhą 

poiłuży qo ulohow{ni{ ł{weh or{z ijołu.  

P 
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Y{ciizne miejice w rogu ręqzie wip{nia-

łym miejicem qo oqpoczynhu wśróq roślin i n{ 
pewno przynieiie wiele r{qości w ohreiie lejnim.  

Poqiumowując, jo przeqiięwzięcie wyma-
g{ło qużo wyiiłhu fizycznego i determinacji, jed-
n{hże w pełni zoij{ło wyhon{ne { efehj jeij r{r-
qzo z{qow{l{jący. Przeq n{mi ej{p pr{c związa-
nych z upięhiz{niem ogroqy w qrzew{, hrzewy  
i kwiaty. 

  

  

  
  

KKAALLEEJJDDOOSSKKOOPP  EEMMOOCCJJII  
 

 

 

 i 21 maja doradca zawodowy z �łoqzieżowego Cenjrum �ariery przepro-
w{qził z{jęci{ ql{ uczeijnihów �śroqh{ Szholeni{ i Vychow{ni{ �}P  
w Łorzie. Tym r{zem młoqzież ryw{lizow{ł{ mięqzy iorą w grze jow{rzy-

ihiej „Kalejdoskop emocji”, hjór{ w przyjemny ipoiób uczy rozpoznawania, nazywania 
i wyr{ż{ni{ emocji. Uczeijnicy ćwiczyli ipoijrzeg{wczość, qorry reflehi,
wyobr{źnię or{z honcenjr{cję uw{gi.  

�ior{ prow{qząc{ grę j{iuje h{rjy z opiiem zq{rzeń i uhł{q{ je j{h, {ry nie ryło 
wiq{ć z{mieizczonego jehiju. N{ h{żqej h{rcie ze zq{rzeni{mi umieizczon{ jeij ihonh{ 
ozn{cz{jąc{ emocję wywoł{ną opii{nym zq{rzeniem, co uł{jwi{ prow{qzącemu wła-
ściwą weryfih{cję ewenju{lnych pomyłeh w rozpozn{w{niu emocji. �{żqy uczeijnihów 
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otrzymuje komplet kart z rysunkami twarzy wyraż{jącymi iześć emocji: imujeh, r{qość, 
złość, zqziwienie, znuqzenie, ijr{ch.  

Y{q{niem wizyijhich gr{czy jeij po uiłyizeniu opiiu zq{rzeni{, unieiienie h{rjy 
z ryiunhiem j{hiej jw{rzy, hjór{ wyr{ż{ opii{ną w zq{rzeniu emocję i n{zw{nie jej.
Za h{żqą popr{wną oqpowieqź możn{ przyzn{ć iorie „+”. Vygryw{ oior{, hjór{ po 
wyczerp{niu h{rj ze zq{rzeni{mi uzyih{ n{jwyżizą ilość punhjów.  

Nieijejy nie z{wize oqpowieqzi zg{qz{ły iię z jym, co {ujor mi{ł n{ myśli. Cza-
sem przytoczone sytuacje i wydarzenia wywoływ{ły oqmienne re{hcje emocjon{lne. 
Shł{ni{ło jo qo qyihuiji o powóq w róż-
nic{ch mięqzy emocj{mi.  

Wykorzystana metoda pracy 
ipr{wił{, że młoqzież mi{ł{ oh{zję po-
myśleć o re{hcj{ch i z{chow{niach, które 
h{żqemu mogą iię przyjr{fić. Na zakoń-
czenie uczeijniczy �SiV w Łorzie po r{z 
holejny z{chęceni zoij{li qo horzyij{ni{ 
 z platformy edukacyjnej dokariery.pl 
or{z qo logow{ni{ iię n{ ijronie OCTO-
PUS+.

SSPPOOTTKKAANNIIAA  ZZ  DDOORRAADDCCĄĄ  ZZAAWWOODDOOWWYYMM  
 

 

 maja doradczynie zawodowe 
Mobilnego Centrum Infor-
macji Zawodowej w Kosza-

linie ipojh{ły iię z uczeijnih{mi }ufc{ 
Pracy 16-13 w Bi{łog{rqzie.  
  Doradca zawodowy wspiera 
uczniów w wyrorze ścieżhi h{riery. N{ 
podstawie dotychczasowych wyborów 
edukacyjno-z{woqowych, umiejęjno-
ści, z{injereiow{ń i mocnych ijron, 
ohreśl{ne ią czynnihi uł{jwi{jące od-
nalezienie iię uczniów n{ rynhu pr{cy.  

Dodatkowo uczestnicy zapo-
znali iię z pl{jformą equh{cyjną „OCTOPUS+”. Rejeijr{cj{ n{ „�CT�PUS+” uł{jwi 
uczniom zqoryw{nie wieqzy i umiejęjności niezręqnych w rozwoju equh{cyjnym  
i z{woqowym, { j{hże poizerzy ich świ{qomość o iwoich możliwości{ch.  
  

21 



N R   3,  MAJ 2021 

S t r o n a  | 25 
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 

MMAAJJ  NNAA  SSŁŁOODDKKOO  
 

aj dla wielu jest najpięk-

niejszym miesiącem  
w roku - wszystko budzi 

się do życia, tryska kolorami roślin 
i śpiewem ptaków. Młodzież  
z OSiW OHP Stargard, także roz-

kwita i w dalszym ciągu rozwija 
swoje umiejętności kulinarne.  

W ramach zajęć praktycz-

nej nauki zawodu przygotowuje 

przeróżne potrawy z mięsa, ryb 
oraz warzyw. W tym miesiącu 

próbujemy swoich sił w wyrobach cukierniczych. Przygotowaliśmy kruche ciasteczka, 
z ciasta biszkoptowego, przepyszny tort z owocami i musem z mango, torcik kokoso-

wy z masą cytrynową, sorbet ananasowo – brzoskwiniowy i zakręcone drożdżówki. 
Nie obyło się również bez pączków, na które mamy zawsze apetyt i każda pora dnia 

jest dobra.  

Wspólnie ćwicząc, jeżdżąc na rowerach i spacerując w promieniach majowego 
słońca staramy się zgubić nadmiar kalorii. Młodzież chętnie uczestniczyć w takiego 
typu zajęciach, a przy okazji świetnie się przy tym bawi.  
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KKOOŃŃCCZZYYMMYY  PPRRAACCEE  WW  MMIINNII--OOGGRROODDZZIIEE!!  

 

 

 
 

{iz ogróq w V{łczu powoli n{rier{ hizj{łju.  
Vczor{j, grup{ inicj{jywn{ prow{qził{ jeqne z oij{jnich qzi{ł{ń związ{nych  
z ruqową i wypoi{ż{niem ogroqu w r{m{ch projehju re{lizow{nego w Pro-

gramie Europejskiego �orpuiu Soliqarności pj. „Yruqujmy razem mini – ogróq”. 
Podopieczni oraz kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Vałczu dzielnie 
wipier{ł{ n{ize qzi{ł{ni{.  

Dzień pr{cy w ogroqzie poświęcony zoij{ł n{ poi{qzenie roślinności i pr{ce ijo-
l{rihie przy monj{żu ihrzyneh ogroqowych. V poqłoże z{rejonow{no mocow{ni{ qo 
h{m{hów or{z pergole n{ pnącz{. V z{i{qzie pozoij{nie jylho rozłożenie jr{wy z rolhi  
i 18 czerwca planowane jest otwarcie mini ogrodu sensorycznego. Zaplanowano organi-
z{cję feijynu or{z oficj{lne z{hończenie projehju wr{z z z{proizonymi n{ ją oholicz-
ność gośćmi. 

   

N 
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LLEEKKCCJJAA  HHIISSTTOORRIIII  --  ŚŚWWIIĘĘTTAA  NNAARROODDOOWWEE  
 

 }ufc{ch nie pr{cujemy jeqynie n{q z{woqem i h{rierą n{izych uczeijnihów 
– n{ciih hł{qziony jeij również n{ wieqzę hiijoryczną i jożi{mość n{roqową, 
qo hjórych pielęgnow{ni{ z{chęc{my n{izych uczniów. 1 maja obchodzili-
śmy Międzynarodowe Święto pracy, 2 maja Dzień flagi Rzeczypospolitej Pol-

skiej a 3 maja Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W wielu Hufcach  
z tej okazji przeprowadzono liczne wydarzenia, spotkania, konkursy i pogadanki tema-
tyczne.  

30 kwietnia Hufiec Pracy 16-10 wraz  
z uczeijnih{mi złożył hwi{jy poq pomnihiem 
Soliq{rności w Polic{ch. Cz{i jen zoij{ł poświę-
cony na rozmowy o historii Polski. Uczestnicy 
}ufc{ przynieśli hiiążhi hiijoryczne, { j{hże 
fl{gę n{izego hr{ju. Ten wipólnie ipęqzony 
cz{i mi{ł zwrócić uw{gę n{izych wychow{n-
hów n{ jo, j{h w{żn{ jeij jr{qycj{ p{jriojyczn{  
i p{mięć n{roqow{. Chcieliśmy również zmori-
lizow{nie młoqzież qo z{injereiow{ni{ iię qzie-
jami Polski.  

V Szczecinhu orchoqy Święj{ �onijyjucji 3 �{j{ ią jeqnocześnie up{mięjnie-
niem wielkiego wydarzenia z 1946 roku, to jest 75 rocznicy pierwszego  

i jeqynego po wojnie projeiju mieizh{ńców 
przeciwko komunistycznej dyktaturze. Co warto 
poqhreślić, jen projeij rył n{jwięhizą m{nifeija-
cją w orronie wolności i qemokracji w historii 
Szczecinh{. Y jej oh{zji n{ Pl{cu Volności zor-
g{nizow{no plenerową wyij{wę z unih{jowymi 
zqjęci{mi i opii{mi m{nifeij{cji jrzeciom{jowej 
tamtego wydarzenia.  

V jym rohu ze wzglęqu n{ z{groże-
nie Covid-17 i orowiązujące z{leceni{ epi-
demiologiczne orchoqy ryły r{rqzo 
ihromne i mi{ły ch{r{hjer h{mer{lny. Poq 
j{rlicą up{mięjni{jącą m{nifeij{cję p{jrio-
jyczną w qniu 3 m{j{ 1746 r. uczeijniczh{ 
�}P w imieniu młoqzieży szczecineckiego 
}ufc{ Pr{cy złożył{ iymroliczną wiąz{nhę 
kwiatów. 

�onijyjucj{ 3 �{j{ jeij jeqnym z n{jw{żniejizych iymroli n{izej niepoqległości. 
�{my n{qzieję, że poprzez orchoqy j{h w{żnego wyq{rzeni{ n{iz{ młoqzież mi{ł{ 
możliwość ujrw{leni{ iz{cunhu qo iymroli n{roqowych or{z uświ{qomieni{ iorie w{gi 
j{hą rolę oqegr{ł{ �onijyjucj{ �{jow{ w proceiie hizj{łjow{ni{ nowoczeinego n{roqu  
i rozwijania postaw patriotycznych Polaków. 

W 
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Święjo �onijyjucji orchoqzono j{hże w Bi{łog{rqzie - delegacje władz samorzą-

dowych i organizacji społecznych złożyły okolicznościowe wieńce pod Pomnikiem Orła 
Białego. O rocznicy tego patriotyczno-historycznego wydarzenia pamiętała również 
młodzież 16-13 Ochotniczego Hufca Pracy. Delegacja uczniowska wraz z wychowawcą 
dla upamiętnienia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji - ustawy regulującej ustrój 
prawny państwa - również oddała hołd i złożyła wiązankę kwiatów. 

Młoqzież �śroqh{ Szholeni{ i Vychow{ni{ �}P w B{rlinhu ipojh{ł{ iię, {ry 
wyiłuch{ć prelehcji z oh{zji Święj{ �onijyjucji 3 Maja. Ojrzym{ł{ pigułhę hluczowych 
informacji historycznych na temat obchodzone-
go święj{. Celem spotkania było przybliżenie tak 
istotnego wydarzenia dla polskiej tożsamości na-
rodowej. Po prelekcji delegacja młodzieży wraz  
z Kierownikiem Ośrodka panem Wojciechem 
Wojtkiewiczem złożyła kwiaty przy pomniku 
Józefa Piłsudskiego. W tym miejscu mieszkańcy 
Barlinka spotykają się przy wszystkich uroczysto-
ściach państwowych i patriotycznych.  

 

  
MMOOJJAA  MMAAJJOOWWAA  JJUUTTRRZZEENNKKAA  

 

 
 

elem głównym honhuriu ryło promow{nie orchoqzeni{ świąj n{roqowych or{z 
hizj{łjow{nie wśróq młoqzieży jożi{mości n{roqowej, w n{wiąz{niu qo majo-
wego święj{ �onijyjucji. 
V myśl przyjęjej honcepcji poizczególne }ufce orwieściły honhuri, { n{jcieh{w-

ize pr{ce zoij{ły wyłonione w elimin{cj{ch loh{lnych i wyił{ne, ry w{lczyć w holejnym 
etapie. Powyżej zqjęci{ pr{c z }ufc{ ri{łog{rqzhiego. 
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KKOONNIIEECC  WWOOJJNNYY  ––  WWAARRTTOO  PPAAMMIIĘĘTTAAĆĆ  
 

 

 
nia 7 maja reprezentacja uczest-
nihów ri{łog{rqzhiego }ufc{ 
Pr{cy uczcił{ rocznicę z{hoń-

czeni{ || Vojny Świ{jowej.  
Podczas spotkania przed Pomni-

hiem �rł{ Bi{łego młoqzieży przypo-
mniano o historii podpisania przez III 
Rzeizę {hju h{pijul{cyjnego w Reimi 
oraz o statystyh{ch związ{nych z qzia-
ł{ni{mi wojennymi n{ jerenie Polihi.  

N{ijępnie qeleg{cj{ złożył{ wią-
z{nhę hwi{jów up{mięjni{jąc jym ia-
mym roh{jerów w{lczących o wolność 

�jczyzny i wizyijhich poległych. Dzień 
Ywycięijw{ jeij jeqną z wielu oh{zji qo 
jego, {ry z{chęcić uczniów qo reflehiji  
i dyskusji na temat polskiej drogi do 
wolności i niepoqległości or{z rezpie-
czeńijw{ Polihi we wipółczeinym świe-
cie. V{żne jeij, {ry h{żqe holejne poho-
lenie pojr{fiło up{mięjnić wyq{rzeni{, 
hjóre m{ją zn{czący wpływ n{ n{izą 
jożi{mość n{roqową, ij{nowią o n{izej 
n{roqowości i ią iwoiiją p{miąjhą, hjór{ 
wymaga odpowiedniej czci. 
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czestnicy 16-11 
Hufca pracy  
w Dęrnie rów-

nież wzięli uqzi{ł w pa-
jriojycznej uroczyijości  
z okazji 76 rocznicy za-
hończeni{ II wojny 
światowej i agresji Nie-
miec hitlerowskich na 
Polihę. Vr{z z wł{qza-
mi i{morząqowymi 
miasta, na czele z za-
ijępcą rurmistrza p{nią 

�oanną Sjąiieh-�anichą, 
w uroczyijości wzięł{ 
uqzi{ł młoqzież or{z 
przedstawiciele organi-
zacji kombatanckich.  

Uroczysjości od-
ryw{ły iię poq pomni-
kiem Nieznanego Żoł-
nierza na miejskim 
cmenj{rzu. Y{ijępc{ 
rurmiijrz{ poqhreślił{ 
w przemówieniu trage-
qię n{roqu polihiego  

i innych narodów, któ-
rych qojhnęł{ wojn{ n{ 
c{łym świecie. Deleg{cj{ 
hufc{ oqq{ł{ hołq jym, 
którzy oddali życie  
w cz{iie || wojny świa-
jowej. Uqzi{ł w uroczy-
ijości rył ql{ uczeijni-
hów hufc{ pr{hjyczną 
lehcją hiijorii i n{uhą 
kultywowania tradycji 
patriotycznych. 
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DDZZIIEEŃŃ  BBIIBBLLIIOOTTEEKKAARRZZAA  22002211    

  

 
 

 
maja 2021r. ob-
choqziliśmy Dzień 
Bibliotekarzy.  
V przeqqzień jego 

święj{ qeleg{cj{ w ihła-
dzie uczennicy Klaudii 
Sowy oraz wychowawcy 
Ireny Lidackiej uq{ł{ 
iię qo �iiążnicy Sj{r-
g{rqzhiej, {ry złożyć 
życzeni{ pr{cownihom  
i poqzięhow{ć im z{ 
z{{ng{żow{nie i wizyit-
kie lata przepracowane 
w naszej bibliotece.  

Wychowankowie 
OSiW OHP Stargard, 
hjórzy ią czyjelnih{mi  
w �iiążnicy Sj{rg{rqz-
hiej, i{mi n{pii{li ży-
czenia w formie rymo-
wanego wiersza, które 
n{ijępnie wyqruhow{li  
i pięhnie opr{wili.  
W trakcie tworzenia 
n{izego qzieła wspólnie 
wipomin{liśmy ulurio-
ne hiiążhi z qziecińijw{, 
a osoby, które na co 
qzień injereiują iię lije-
r{jurą, przeqij{wiły liiję 

ciekawych pozycji ksią-
żeh z hjórych inni n{ 
pewno chęjnie ihorzy-
ij{ją. �{my n{qzieję, że 
poqcz{i qyihuiji zoij{ł{ 
jeż z{izczepion{ chęć 
do czytania u tych, któ-
rzy jeizcze nie qo hońc{ 
p{ijonują iię hiiążh{mi. 

Pracownicy 
�iiążnicy Sj{rg{rqzhiej 
ryli wzruizeni or{z miło 
zaskoczeni niespodzian-
hą, j{hą dla nich przygo-
towano. 
 

8 
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DDZZIIEEŃŃ  PPIIOONNIIEERRÓÓWW  SSTTAARRGGAARRDDUU  II  BBIIEEGG    
FFOORRSSYYCCJJII  

 

 

 

 

targard nie zwalnia tempa!  
Przeqwczor{j młoqzież 

wr{z z wychow{wcą święjow{ł{ 
Dzień Pionierów Sjargarqu w naszym 
mieście. �rchoqy z{począjhow{ł 5 Bieg 
Forsycji. Tr{i{ wynoiił{ 5hm i ujworzo-
n{ zoij{ł{ n{ mi{rę riegu przeł{jowego, 
więc mimo, że rył jo hrójhi qyij{ni, jo 
wc{le nie ryło ł{jwo!  

Delegacja z OSiW OHP podzieli-
ł{ iię n{ qwie grupy. N{ii ośroqhowi 
panowie pobiegli, a p{nie upr{wi{ły 
nording walking. Wszyscy po przekro-
czeniu mety byli bardzo zadowoleni. 
�łoqzież jeij już chęjn{ n{ n{ijępne 
imprezy sportowe organizowane przez 
OSiR Stargard oraz Stargard - pod 
izczęśliwą gwiazqą. N{ miejicu c{łej 
imprezy mieliśmy oh{zję ipojh{ć jeż 
p{nią Monika Szotowicz – wielohrojną 
miijrzynię Polihi w hol{rijwie MA-
STERS.  
 

 

 
 
Po zawodach, odebraniu medali  

i oqpoczynhu uq{liśmy iię n{ star-
g{rqzhą ij{rówhę. �{h już oq pięciu l{j 
n{h{zuje jr{qycj{ Sj{rg{rqu, zroriliśmy 
iorie p{miąjhowe zqjęcie przy iłynnym 
pomniku kolejarza – Pioniera Stargar-
du.  

Pragniemy bardzo podziękować 
OSiR Stargard za zaproszenie i możli-
wość udziału w tym wydarzeniu. 

 

S 

https://www.facebook.com/StargardPL/?__cft__%5b0%5d=AZVPwz69dHdcJaFl2c_V-3d8vxu4oc65LzITDonlAyuDQyT1zeWSBR9KmVqJPOsw-GS2LgKW2PBdu9RhLmZYDuysINhL0bMuN2CBrPRrxASd4YPKEWgLZ3IuaBsomSuCuJXblD3CHeGW-MdmRLLgtdVMB9M87ZL-djbUHKPvYXW12FaK40bnwkJZZFG-dIylJQo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/StargardPL/?__cft__%5b0%5d=AZVPwz69dHdcJaFl2c_V-3d8vxu4oc65LzITDonlAyuDQyT1zeWSBR9KmVqJPOsw-GS2LgKW2PBdu9RhLmZYDuysINhL0bMuN2CBrPRrxASd4YPKEWgLZ3IuaBsomSuCuJXblD3CHeGW-MdmRLLgtdVMB9M87ZL-djbUHKPvYXW12FaK40bnwkJZZFG-dIylJQo&__tn__=kK-R
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czoraj wychowankowie OSiW 
OHP Stargard razem z Kie-
rownihiem �śroqh{ - Nor-

bertem Śliwą i wychow{wcą {reną }i-
qachą wzięli uqzi{ł w m{rizu ulic{mi 
Szczecin{ n{ cześć uroqzin Rojmiijrz{ 

Witolda Pileckiego – żołnierz{ wyhlęje-
go.  

�hcję zorg{nizow{ł{ Fundacja 
Patriotyczna im. Witolda Pileckiego. 
�łoqzież wr{z z opiehun{mi nioił{ 
ręcznie malowany patriotyczny portret 
bohatera. Jednym z organizatorów tego 
m{rizu rył Barjłomiej {lcewicz, które-
mu r{rqzo qzięhujemy z{ z{proizenie 
n{ orchoqy j{h w{żnego i pojrzernego 
wydarzenia. 

V jr{hcie qrogi oqryliśmy z wy-
chowankami pog{q{nhę n{ jem{j życi{ 
rojmiijrz{ Pilechiego, chcąc pielęgno-
w{ć w młoqzieży p{jriojyzm, z{injere-
iow{nie hiijorią or{z p{mięć o luqzi{ch, 
hjórym j{h wiele z{wqzięcz{my - Pol-
ihę.  

W 

https://www.facebook.com/FundacjaPatriotyczna/?__cft__%5b0%5d=AZV9LTspPj5YVwi26kP5xlIxVHImxbxrVEZp4dZUQlz8-spe68gjUVXIsUfbUYZafMl54JPXkkreNfVECfXZ6ASBZADXStxA2MslAAiIAn5p7WhQQfMMLWTPaQB16tpp_YK7GlcUPqOSZ2eo7a8okOEWFIWtovxUmpEYx9azcJJB80Vr67amQ8o0IX6bLYP6F98&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FundacjaPatriotyczna/?__cft__%5b0%5d=AZV9LTspPj5YVwi26kP5xlIxVHImxbxrVEZp4dZUQlz8-spe68gjUVXIsUfbUYZafMl54JPXkkreNfVECfXZ6ASBZADXStxA2MslAAiIAn5p7WhQQfMMLWTPaQB16tpp_YK7GlcUPqOSZ2eo7a8okOEWFIWtovxUmpEYx9azcJJB80Vr67amQ8o0IX6bLYP6F98&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FundacjaPatriotyczna/?__cft__%5b0%5d=AZV9LTspPj5YVwi26kP5xlIxVHImxbxrVEZp4dZUQlz8-spe68gjUVXIsUfbUYZafMl54JPXkkreNfVECfXZ6ASBZADXStxA2MslAAiIAn5p7WhQQfMMLWTPaQB16tpp_YK7GlcUPqOSZ2eo7a8okOEWFIWtovxUmpEYx9azcJJB80Vr67amQ8o0IX6bLYP6F98&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bartek.ilcewicz?__cft__%5b0%5d=AZV9LTspPj5YVwi26kP5xlIxVHImxbxrVEZp4dZUQlz8-spe68gjUVXIsUfbUYZafMl54JPXkkreNfVECfXZ6ASBZADXStxA2MslAAiIAn5p7WhQQfMMLWTPaQB16tpp_YK7GlcUPqOSZ2eo7a8okOEWFIWtovxUmpEYx9azcJJB80Vr67amQ8o0IX6bLYP6F98&__tn__=-%5dK-R
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Dzięhi jej {hcji mogliśmy w wyjąjho-
wych oholiczności{ch porozm{wi{ć o pa-
triotyzmie i roli autorytetów oraz wzorach 
qo n{śl{qow{ni{, {ry nie zgurić iię w pęqzie 
qni{ coqziennego, { poij{ć j{hich oiór j{h 
Vijolq Pilechi w pełni wpiiuje iię wł{śnie  
w ję rolę. 

  
  

DDZZIIEEŃŃ  MMAATTKKII  WW  OOHHPP  
 

 

 

 maja młodzież z ośrodka OSIW OHP Stargard w ramach koła plastycznego 
przygotowywała świeczniki (lampiony) dla mam z okazji ich nadchodzącego 
święta.   

Świeczniki były wykonywane ze słoiczków użytku codziennego, pomalowane na 
biało i udekorowane techniką „qecoup{ge”. Młodzież miała możliwość poznania tej 
techniki, kreatywnego dekorowania oraz treningu cierpliwości i dokładności.   

Uczestnicy byli zaskoczeni łatwością wykonywania prezentu dla swoich bliskich. 
Zauważyli, że cała sztuka polega na zachowaniu poszczególnych kroków i powstrzymy-
waniu się przed pokusą szybkiego efektu. 

19 
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Byli bardzo zadowoleni z samego procesu tworzenia jak i efektu końcowego co 
spowodowało, że niektóre osoby wykonały nawet kilka sztuk świeczników. Część z nich 
złapał{ jzw. ”r{hcyl{” i czeh{ n{ holejne z{jęci{ „qecoup{ge”.  

W Łorzie z oka-
zji zrliż{jącego iię Dnia 
Matki, nasi wychowan-
kowie postanowili zro-
rić iymroliczną g{zet-
hę n{ holu �śroqh{ 
Szkolenia i Wychowa-
nia. 

Na witrynie 
umieścili również oho-
licznościowe l{urhi, 
które sami wykonali. 
�łoqzież jym sposo-
rem chci{ł{ poh{z{ć 
iwoim m{mom, że  
o nich p{mięj{. �eqen  
z uczeijnihów ipecj{lnie ql{ iwojej m{my n{pii{ł wieriz. Uczeijnicy ryli r{rqzo z{{n-
g{żow{ni w przygojow{nie ipecj{lnych h{rjeh i ozqór, whł{q{jąc w nie c{łe iwoje ierce. 

 

DDZZIIEEŃŃ  MMAAMMYY  ––  IINNAACCZZEEJJ!!  
 

 jym rohu }ufiec Pr{cy w Polic{ch święjow{ł jen qzień w zupełnie inny ipo-
iór. Vychow{wcy wr{z z uczeijnih{mi wcielili iię w role iprzeq{wców hwia-
jów { c{ły qochóq zerr{ny z {hcji zoij{ł przeh{z{ny n{ cele ch{ryj{jywne.  
V jym przyp{qhu n{q{l w{lczymy o zqrowie i z{hup niezręqnego lehu ql{ 

m{łej mieizh{nhi Polic, chorującej n{ 
rqzeniowy z{nihi mięśni.  

Chęjnych qo z{hupu hwi{jów nie 
rr{how{ło jym r{rqziej w j{h w{żnym 
dla nas wszystkich dniu! Serdecznie 
qzięhujemy Stowarzyszeniu Dzikie 
�nioły, z{ możliwość uczeijniczeni{  
w j{h izl{chejnym wyq{rzeniu, jeijeśmy 
wqzięczni i qumni z{ oh{z{ną pomoc  
i wsparcie.  

   

W 
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2200  MMAAJJAA  --  ŚŚWWIIAATTOOWWYY  DDZZIIEEŃŃ  PPSSZZCCZZÓÓŁŁ  

 

izczoły ią niezręqne nie jylho ql{ ujrzym{ni{ równow{gi ehoiyijemu {le  
i w ogóle ql{ jego iijnieni{. Yq{nie iorie ipr{wy z proijego powiąz{ni{ mięqzy 
przejrw{niem pizczół { iijnieniem człowieh{ jeij głównym celem jego projehju. 

Uczestniczki HP 16-11 z Dęrn{ wr{z z wychow{wc{mi 20 m{j{ uq{ły iię qo Centrum 
Pszczelarskiego Łuhaiiewicz. Był{ jo qoihon{ł{ oh{zj{, ry pozn{ć rożne roqz{je pro-
duktów pszczelich - w jym roqz{je i oqmi{ny mioqów polihich or{z pozn{ć rolę jych 
produktów w zdrowej diecie. 

Vieqzieliście czym jeij {pijer{pi{? To leczenie miodem i produktami pszczeli-
mi! Nasze wychow{nhi pozn{ły możliwości ł{goqzeni{ i z{porieg{ni{ różnym ichorze-
niom qzięhi w{rjościom leczniczym jych iurij{ncji. Pizczoły jo nie jylho mióq, ale  
i wiele proquhjów leczniczych j{hich, j{h: propolii, hwi{jowy pyłeh, pierzg{. N{wej j{q 
pizczół wyjw{rz{ny poqcz{i użąqleni{ jeij wyhorzyijyw{ny w lecznicjwie (n{ przyhł{q 
w chorobach reumatycznych). Yoij{liśmy ocz{row{ni jym miejscem i na pewno nie 
rył{ jo nasza ostatnia wizyta! 
  

P 
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PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  
KKOONNKKUURRSSUU  WWIIEEDDZZYY  
IINNFFOORRMMAATTYYCCZZNNEEJJ  
MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY  OOHHPP  

  
 

 pierwszym tygodniu maja w 
Hufcu Pracy 16-9 w Szczecin-
hu zoij{ł poqiumow{ny WV| 
Ogólnopolski Konkurs 

dzy Informajycznej �łoqzieży �}P n{ 
szczeblu lokalnym.  

Celem honhuriu ryło popul{ry-
zow{nie wśróq młoqzieży wieqzy z za-
kresu informatyki. Zgodnie z regulami-
nem konkursu, uczestnik OHP na po-
ziomie loh{lnym powinien wyhon{ć 
i{moqzielną pr{cę o qowolnej jem{jyce, 
z zastosowaniem technologii informa-
jycznych. Pr{ce mogły qojyczyć m.in. 
tworzenia stron internetowych, grafiki 
komputerowej, tworzenia baz danych, 
obróbki plików multimedialnych czy 
programowania. 

 
 
N{ honhuri wpłynęło 5 injereiu-

jących pr{c. �omiij{ honhuriow{ hufc{, 
j{ho n{jlepizą wyrr{ł{ pr{cę Dominki 
Folc, hjór{ weźmie uqzi{ł w elimina-
cj{ch wojewóqzhich. N{leży poqhreślić, 
że �onhuri Vieqzy |nform{jycznej 
�łoqzieży �}P cieizy iię u n{izej mło-
qzieży cor{z więhizą popul{rnością,  
{ qzięhi niemu uczeijnicy �}P mogli 
poh{z{ć iwój j{lenj i z{injereiow{nie  
w nowej technice plastycznej.

   

W 
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TTRREENNUUJJEEMMYY  
 

 

 pierwszym tygodniu maja  
w iiłowni �SiV Łorez oqrył iię 

jrening iiłowo-rekreacyjny w ramach 
prowadzonej w n{izym ośroqhu ijr{jegii 
„Sport to zdrowie”.  

Uczestnikami byli wychowankowie 
ośroqh{ wr{z z wychow{wcą. Trening 
rozpoczął iię rozgrzewhą w ijylu c{rqio, 
n{ijępnie ćwiczeni{ rozluźni{jące ij{wy  
i rozgrzew{jące mięśnie. Y{jęci{ n{ iiłowni 
oqryw{ły iię systemem obiegowym, pa-
hiej wcześniej przygojow{nych ćwiczeń 
iiłowych uczeijnicy wyhonyw{li n{ przemi{n z{chowując przy jym oqpowieqnie od-
ijępy cz{iowe. Po nieco pon{q goqzinnym jreningu iiłowni{ wypełnił{ iię enqorfin{mi 
{ n{ii uczeijnicy ią pełni z{p{łu qo holejnych jego jypu z{jęć. 

„„KKRRÓÓTTKKAA  PPIIŁŁKKAA””  WW  ŁŁOOBBZZIIEE  
 

 
 

SiV Łorez nie zw{lni{ jemp{! 
Ciąg q{lizy promocji zqrowego 
jryru życi{ jym r{zem n{ świe-

żym powiejrzu. V uriegłą ioroję 
uczniowie z wychow{wcą uq{li iię qo 
miejskiego kompleksu sportowego, 
gqzie oqrył iię mecz w hoizyhówhę n{ 
zasadach streetballu. Podczas meczu 
uczeijnicy wyh{z{li iię ogromnym za-

{ng{żow{niem i honqycją, nieijejy mi-
mo wielhiego poświęceni{ wygr{ł{ qru-
żyn{, w hjórej ihł{q wchoqził wycho-
wawca. 

Nieipożyj{ energia wychowan-
hów pozwolił{ n{ jo, żery po hoizyhów-
ce zrorić jeizcze hrójhi jrening po p{rhu 
ijreejworhouj, gqzie oqryły iię ćwicze-
ni{ n{ wł{inej m{iie ci{ł{. 

  

W 

O 
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o z{hończeni{ n{uhi pozoij{ło niewiele cz{iu, ql{jego uczniowie V||| hl{i izhół 
poqij{wowych muizą poqjąć qecyzję o q{lizym hizj{łceniu i wyrorze izhoły.  
W dniach 5-6 m{j{ w izczecinechim hufcu oqryły iię już pierwize ipojh{ni{ 

rekrutacyjne!  
Podstawowym w{runhiem przyjęci{ uczeijnih{ qo �}P jeij uhończone 15 l{j  

i nieuhończony 19 roh życi{. Szczególnie z{leży n{m n{ młoqzieży ręqącej w jruqnej 
iyju{cji m{jeri{lnej i w jruqnej iyju{cji życiowej ipowoqow{nej niepowoqzeni{mi 
izholnymi or{z pochoqzącej ze śroqowiih{ z{grożonego m{rgin{liz{cją.  

Poqcz{i jych ipojh{ń h{qr{ |ufca Pracy i �łoqzieżowego Cenjrum �ariery  
w Szczecinku uqziel{ orizernych inform{cji qojyczących form hizj{łceni{, rozwij{ni{ 
z{injereiow{ń czy jeż możliwości uqzi{łu w cieh{wych przeqiięwzięci{ch huljur{lno-
oświ{jowych i iporjowo-rekreacyjnych.  

|nformujemy również o uqziel{nym wip{rciu w n{uce j{h i pomocy w zn{lezie-
niu miejic oqryw{ni{ pr{hjyhi. �{my n{qzieję, że nowo przyjęci uczeijnicy poqcz{i 
pobytu w hufcu w roku szkolnym 2021/2022 n{ręqą umiejęjności uł{jwi{jące im wła-
ściwy ij{rj w qoroiłe życie.  
  

D 



N R   3,  MAJ 2021 

S t r o n a  | 41 
ZZ    ŻŻ  YY  CC  II  AA    HH  UU  FF  CC  ÓÓ  WW  

 
 

 
BIULETYN INFORMACYJNY 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 

ZZAAWWOODDYY  SSTTRRZZEELLEECCKKIIEE  WW  BBAARRLLIINNKKUU  
 

 

 
 dniu 6 maja młoqzież �SiV w B{rlinhu uczeijniczył{ w z{woq{ch ijrzelec-
kich zorganizowanych przez opiekuna pana Valqemara �iórhę. Zawody 
zorg{nizow{no ql{ uczczeni{ święj{ pr{cy, qni{ fl{gi or{z święj{ �onijyjucji 

3 Maja.  
Sjrzel{no qo j{rczy z h{r{rinh{ pneum{jycznego w 2 grup{ch: chłopców  

i qziewcząj. Y{woqy przeriegły ipr{wnie, z z{chow{niem orowiązujących z{i{q rez-
pieczeńijw{. Dorre oho i pewn{ ręh{ pozwolił{ n{ oiiągnięcie n{ijępujących wynihów: 

 
Chłopcy: 

1. Krzysztof Haraszkiewicz - 89 pkt. 
2. Gracjan Staroszczyk - 87 pkt. 
3. �ihar �chmańihi - 8 pkt. 81 

4. Filip Król - 79 pkt. 
5. Kosmala Marek – 79 pkt. 

 
Dziewczęj{: 

1. Weronika Pasemko – 76 pkt. 
2. �nqżeliha Vieczorem – 72 pkt. 

3. Nikola Danielczuk – 19 pkt. 
 

�prócz gr{jul{cji zwycięzcom wręczono n{groqy rzeczowe ufunqow{ne przez 
ZWK OHP w Szczecinie. 

 

W 
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HHPP  BBIIAAŁŁOOGGAARRDD  LLIICCZZYY  „„GGÓÓRRĘĘ  GGRROOSSZZAA””!!  
 

 

 

 

nia 12 maja roku uczestniczki 
Klubu Aktywnych ri{łog{rqz-
hiego }ufc{ Pr{cy ipojh{ły iię 

w izhole „Suhcei”, {ry wipólnie liczyć 
monejy w WW| eqycji „Góry Grosza”. 
�q p{źqziernih{ 2020 rohu ryły zrie-
rane do specjalnie oznakowanych po-
jemnihów rozij{wionych w z{hł{q{ch 
pracy uczestników naszej jednostki.  

�łoqzież z z{{ng{żow{niem rra-
ł{ uqzi{ł w zriórce. Przeliczone w qniu 
qziiiejizym pieniąqze, zoij{ną z{p{ho-
w{ne i wyił{ne qo Towarzystwa Nasz 
Dom. Akcja oprócz przeznaczenia gro-
iihów w qorrym celu przynoii również 
efekty wychowawcze i integracyjne oraz 
uświ{q{mi{ uczniom, że oqq{jąc cho-
ci{żry jeqen groiz, możn{ zre{lizow{ć 

wielhie przeqiięwzięci{ n{ rzecz qzieci 
w jruqnej iyju{cji życiowej.  
 

 
 
Cieizymy iię, że jeijeśmy z „Gó-

rą Groiz{” i r{zem jworzymy empa-
jyczną ipołeczność! 
  

D 
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PPOOWWIIAATTOOWWEE  ZZAAWWOODDYY  SSTTRRZZEELLEECCKKIIEE    
WW  MMYYŚŚLLIIBBOORRZZUU!!  

 

 

 
 

ównież 12 m{j{ qrużyn{ 16-11 }P z Dęrn{ wzięł{ uqzi{ł w powi{jowych z{wo-
q{ch ijrzelechich, hjóre oqryły iię n{ jerenie ijrzelnicy wi{jrówhowej Yarząqu 
Powiajowego }�� w �yślirorzu. Ye wzglęqu n{ oroijrzeni{ h{żq{ qrużyn{ 

mi{ł{ wyzn{czony qzień i goqzinę.  
 

V ihł{q zeipołu 16-11 }ufc{ Pr{cy z Dęrn{ weizło jrzech z{woqnihów: 
Bartosz Langiert, 

�ahur �łoqa, 
�ahur Gąiiorowihi. 

 
Celem z{woqów oprócz w{rjości iporjowych ryło popul{ryzow{nie ijrzelecjw{. 

V ihł{q n{izej qrużyny włączono świeżych z{woqnihów, hjórzy qopiero rozpoczyn{ją 
iwoją przygoqę, {le m{ją quży pojencj{ł i z{p{ł qo rozwij{ni{ iwoich umiejęjności, co 
najbardziej cieizy h{qrę i n{p{w{ opjymizmem �piehunem qrużyny rył homenq{nj 
hufca Andrzej Kowalski. 
  

R 
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„„AAKKTTYYWWNNEE  PPRRZZEERRWWYY””  

 

 

 
 

dniach 10-13 maja Wycho-
w{nhowie �śroqh{ Szholeni{ i Vycho-
w{ni{ w Łorzie, z hl{iy V|| i V||| Szhoły 
Podstawowej, aktywnie ipęqz{li cz{i 
mięqzy z{jęci{mi izholnymi online.  

�łoqzież chęjnie ihorzyij{ł{  
z pięhnej, iłonecznej pogoqy i wr{z  
z wychow{wc{mi mięqzy lehcj{mi, uqa-
li iię n{ jeren zewnęjrzny ośroqh{, {ry 
gr{ć w ii{jhówhę.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 �hjywność fizyczn{ mi{ł{ n{ celu 
dotlenienie iię, aby móc sprawniej  
i efehjywniej uczeijniczyć w n{ijępnych 
lehcj{ch. Poqjęje qzi{ł{ni{ przynioiły 
i{me horzyści, gqyż młoqzież chęjniej 
rr{ł{ uqzi{ł w z{jęci{ch izholnych. Po-
zytywne nastawienie i dobry nastrój 
jow{rzyizył wizyijhim qo hońc{ qni{.  
  Y pewnością, w mi{rę możliwości 
ręqziemy honjynuow{ć ipęqz{nie cz{iu 
wolnego w taki sposób. 
 

W 
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SSZZCCZZEECCIIŃŃSSKKAA  WWEENNEECCJJAA,,  MMOOZZAAIIKKII  II  MMUURRAALLEE  
 

 

 

 qniu 14 m{j{ młoqzież z }ufc{ Pr{cy 16-5 uczeijniczył{ w wyjściu injegra-
cyjnym, w którym mi{ł{ możliwość z{pozn{ni{ iię z cieh{wymi miejic{mi 
Szczecina. 

Sp{cer prow{qził{ licencjonow{n{ przewoqnih. Tr{i{ przejści{ przerieg{ł{ oq ul. 
�olumr{ qo V{łów Chrorrego. P{ni przewoqnih zwr{c{ł{ n{izą uw{gę n{ cieh{we qe-
tale architektoniczne miejsc takich jak: dawna wytwórnia alkoholi i zajezdnia tramwa-
jów na ul. Kolumba, rzeźr{ holej{rz{ przy qworcu P�P, pięhn{ moz{ih{ Pomorz{, hjór{ 
zn{jquje iię wewnąjrz ij{rej części qworc{. Poh{zyw{ł{ również zqjęci{ ij{rego Szczeci-
n{ j{hże po romr{rqow{ni{ch {li{nchich.  

|qąc izczecińihim rulw{rem młoqzież z{pozn{ł{ iię z cieh{wymi rzeźr{mi głów 
n{ murze oporowym, moz{ihą n{ qepj{hu i wipółczeinymi ij{ju{mi, np. hoj{-
m{ryn{rz{. Poq jr{ią z{mhową p{ni przewoqnih opowi{q{ł{ młoqzieży o {rjyij{ch hjó-
rzy namalowali orygin{lne gr{ffiji. Dzięhi j{hiemu ipojh{niu z przewoqnihiem izcze-
cińihim, uczeijnicy mogli poizerzyć iwoją wieqzę oqnośnie ij{rego i wipółczeinego 
Szczecina. 
  

W 



N R   3,  MAJ 2021 

S t r o n a  | 46 
ZZ    ŻŻ  YY  CC  II  AA    HH  UU  FF  CC  ÓÓ  WW  

 
 

 
BIULETYN INFORMACYJNY 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 

PPRROOMMOOCCJJAA  HHUUFFCCAA  1166--1100  WW  SSZZKKOOLLEE    
PPOODDSSTTAAWWOOWWEEJJ  NNRR  88  WW  PPOOLLIICCAACCHH  

 

 

 
dniu 17 maja Hufiec Pracy 16-
10 w Polic{ch poj{wił iię n{ 

zaproszenie pani pedagog {wony Vło-
darskiej w Szkole Podstawowej nr 8 im 
�{n{ P{wł{ ||.  

Prow{qziliśmy z{jęci{ promo-
cyjne ql{ jeqnej z 9 hl{i. Yrliż{ iię cz{i, 
że ci uczniowie ij{ną przeq qecyzją j{hą 
qrogę equh{cyjną wyrr{ć, ql{jego z{le-
ż{ło n{m {ry wł{śnie im z{prezenjow{ć 
n{iz }ufiec i możliwości j{hie q{je na-
szym uczestnikom.  

Yoij{ł{ przeqij{wion{ prezenja-
cj{, hjór{ hroh po hrohu om{wi{ł{ n{ 
czym poleg{ n{uh{ rr{nżow{. �łoqzież 

mogł{ z{pozn{ć iię z c{łym {iorjymen-
jem z{woqów, zoij{ły rozq{ne ulojhi 
informacyjne.  

Potencjalni kandydaci z zacieka-
wieniem ogląq{li n{ize inform{jory  
i z{q{w{li qużo cieh{wych pyj{ń. Yn{la-
zło iię hilhu chęjnych n{uhi z{woqu 
mechanika samochodowego i jedna 
przyizł{ fryzjerka. 

To ryło r{rqzo miłe i owocne 
ipojh{nie, cz{i izyrho zleci{ł i jrzer{ 
ryło iię pożegn{ć, {le nie żegn{my iię 
n{ qługo, ro wielu ze iłuch{czy z{qehla-
row{ło, że whrójce oqwieqzi n{iz }u-
fiec w celu złożeni{ qohumenjów!

W 
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EEGGZZAAMMIINNYY  CCZZEELLAADDNNIICCZZEE  JJUUŻŻ  CCOORRAAZZ  BBLLIIŻŻEEJJ!!  
 

ieiiąc m{j jo ohrei wyjężonej pr{cy  
i przygojow{ń qo egz{minów czel{qni-
czych ql{ uczeijnihów hończących na-

uhę z{woqu w �}P.  
Uczestnik 16-11 }P w Dęrnie - Patryk 

�imałeh - jako temat swojej pracy czeladniczej 
poqjął iię wyhon{ni{ ijolih{.  

P{jryh już q{wno q{ł iię pozn{ć j{ho iu-
mienny i rzejelny uczeń przej{wi{jący quże z{in-
jereiow{nie z{woqem. Częijo w jr{hcie pr{c ijo-
l{rihich wyiuw{ł wł{ine pomyiły i inipir{cje. 
Tym razem n{ uw{gę z{iługuje projehj wyhony-
w{nego ijolih{. Yoij{ł on z{projehjow{ny i i{mo-
dzielnie wykonany przez Patryka. Pracodawca 
ucznia, pan �iroiław, nie uhryw{, że wiąże z Pa-
jryhiem quże n{qzieje n{ przyizłość. Uczeijnih n{izego hufc{ po z{hończonej n{uce 
z{woqu m{ w firmie z{pewnioną ij{łą i qorrze pł{jną pr{cę.  

Tego wł{śnie chcemy ql{ wizyijhich n{izych uczeijnihów! 
 

RRÓÓŻŻOOWWAA  SSKKRRZZYYNNEECCZZKKAA  DDLLAA  DDZZIIEEWWCCZZĄĄTT    
ZZ  KKOOSSZZAALLIIŃŃSSKKIIEEGGOO  HHUUFFCCAA 

 
odczas spotkań wychowawczych w HP 16-8 w Ko-
szalinie poruszamy wiele ważnych  tematów. Jedną  
z takich kwestii, często krępującą i wstydliwą jest 

menstruacja. 
 Według badań ponad 1/5 dziewczynek w Polsce ze 
względu na brak dostępu do środków higieny osobistej 
opuszcza zajęcia w szkole, a 10% nie wychodzi w tym czasie 
z domu. Dlatego, z inicjatywy uczestniczek koszalińskiego 
hufca powstał pomysł, aby w szkole gdzie na co dzień się 
uczą, zapewnić stały dostęp do artykułów higienicznych. 
  Pomysł dziewcząt zbiegł się z akcją „Różowa skrzy-
neczka”, w r{m{ch hjórej w wyrr{nych miejic{ch w Polsce 
pojawiają się specjalne punkty z bezpłatnymi podpaskami 
i tamponami. Do tej niezwykłej inicjatywy włączyło się CKU w Koszalinie, gdzie do 
Szkoły Podstawowej dla Dorosłych uczęszczają uczestniczki HP 16-8 w Koszalinie.           
Mała różowa skrzyneczka znalazła swoje miejsce w damskiej toalecie, tak żeby każda 
osoba, która tego potrzebuje, mogła z niej skorzystać w dyskretnym miejscu. Ułatwiaj-
my życie sobie i innym, dbajmy o atmosferę i komfort ludzi wokół, a owoce niesienia 
pomocy będą piękne i trwałe. 

M 

P 
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RROOZZSSTTRRZZYYGGNNIIĘĘCCIIEE  
XXXXII    

OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  
KKOONNKKUURRSSUU    

PPAAPPIIEESSKKIIEEGGOO  
  

 przyjemnością chcemy się po-
chwalić, że w XXI Ogólnopol-
skim Konkursie Papieskim Hu-
fiec Pracy w Wałczu za zasługą 

Eweliny Wojtasik zdobył III miejsce  
kategorii fotografia! To quże wyróżnie-
nie, hieqy n{ j{h ogromny honhuri ipły-
w{ z c{łej Polihi 1417 pr{c (722 pl{ijycz-
nych i 497 fotograficznych)! 

Ewelino, gratulujemy kolejnych 
iuhceiów i jeizcze więcej inipir{cji, 
izczególnie j{h pięhnych i w{rjościo-
wych! Dzięhujemy, że m{my j{hich 
uczestników jak Ty . 

Y{łączone zqjęcie jo pr{c{ Eweli-
ny pj. "�eijeś moją inipir{cją". 

  
WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKII  KKOONNKKUURRSS  „„JJAA  WW  KKRRZZYYWWYYMM  

ZZWWIIEERRCCIIAADDLLEE””  
 

 maja w Hufcu Pracy 16-6 
w V{łczu zoij{ły roz-
ijrzygnięje loh{lne elimi-

nacje do konkursu plastycznego pt. „Ja 
w krzywym zwierciaqle”. Celem kon-
huriu jeij poruqzenie hre{jywności, 
nabranie dystansu do swojego wize-
runhu or{z qoijrzeżenie z{lej i cech 
oiorowości.  

�łoqzież z hufc{ qoij{rczył{ 
hilh{n{ście injereiujących pr{c pla-
ijycznych wyhon{nych głównie ołów-

Z 

20 
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kiem. Komisja oceni{jąc{ pr{ce mi{ł{ ciężhi orzech qo zgryzieni{, gqyż wizyijhie pr{ce 
qojyczyły porjrejów wychow{wców.  

Przeqij{wienie h{qry wychow{wczej w ż{rjorliwy ipoiór poh{z{ło j{h uczeijni-
cy w{łechiego hufc{ ich poijrzeg{ją. N{jwięcej pr{c qojyczyło �omenq{nj{ Ireneusza 
Gaworka. Pr{ce zgoqne z regul{minem zoij{ły przeił{ne n{ ej{p wojewóqzhi. Trzy-
mamy za nie kciuki!  

21 maja w 16-12 Hufcu Pracy 
w Trzebiatowie również podsumo-
wano eliminacje na szczeblu lokal-
nym konkursu wojewódzkiego. 

�łoqzież z{prezenjow{ł{ 
iwoją różnoroqną i rujną wyorr{ź-
nię, przy czym świejnie iię r{wiąc. 
�{ryh{jury i porjrejy jo qoihon{ły 
pretekst do poznania lepiej siebie  
i innych. 

�omiij{ hufc{ wyłonił{ 3 n{j-
lepize pr{ce or{z jeqno wyróżnie-
nie, hjóre ręqą reprezenjow{ły hu-
fiec na etapie wojewódzkim.  

�iejice pierwize zqorył{ Aleksandra Bazyluk, drugie Sanqra �aśhowiah, miej-
sce trzecie Weronika Grabowska or{z wyróżniono pr{cę Vihjorii Przewoźnih. 

Dzięhujemy z{ z{{ng{żow{nie, qzięhi j{him uczeijnihom n{iz{ pr{c{ n{rier{ 
prawdziwych kolorów. 
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KKOONNSSUULLTTAACCJJEE  II  TTEESSTTYY  PPRRÓÓBBNNEE  
  

  
  

 
maja w HP 16-5 w Szczecinie 
zorg{nizow{ne zoij{ło ipo-

jh{nie z uczeijnih{mi hończącymi Szho-
łę Br{nżową | Sjopni{.  

�{qr{ przeprow{qził{ z uczni{mi 
próbne teoretyczne egzaminy zawodo-
we, n{ hjórych młoqzież mogł{ z{po-
zn{ć iię z przyhł{qowymi pyj{ni{mi 
jeijowymi z z{hreiu umiejęjności za-
wodowych.  

Uczeijnicy qzięhi jemu częścio-
wo zweryfihow{li iwoją wieqzę i ohreśli 

rr{hi, hjóre mogą uzupełnić przeq wła-
ściwymi egz{min{mi. �iiągnięje wynihi 
jeijów wih{zują n{ qobre przygotowa-
nie praktykantów.  

Po z{hończonych jeij{ch oqrył{ 
iię qyihuij{ z przyizłymi {riolwenj{mi 
na temat dalszych planów edukacyjno- 
zawodowych. Wychowawcy informowa-
li i qor{qz{li różne możliwości rozwoju. 
Cieizymy iię, że iuhceiywnie re{lizuje-
cie iwoje pl{ny, z{wize ręqziemy 
wipier{ć V{i w jym, co qorre i mąqre. 

 

20 
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SSPPOOTTKKAANNIIEE  AABBSSOOLLWWEENNTTÓÓWW  OOŚŚRROODDKKAA    
SSZZKKOOLLEENNIIAA  II  WWYYCCHHOOWWAANNIIAA  OOHHPP  WW  BBAARRLLIINNKKUU  

 

 

 

 
OSiW OHP  
w Barlinku  
w ramach 
qzi{ł{ń Klu-

bu Absolwenta 20 maja 
oqryło iię ipojh{nie 
absolwentów z pracow-
nikami rozwoju zawo-
qowego or{z h{qrą 16-1 
OSiW OHP Barlinek. 

Podczas spotka-
ni{ uczeijnicy chęjnie 
opowiadali o swoich 

qoświ{qczeni{ch z{wo-
qowych i życiowych. 
Spojh{nie również mia-
ło n{ celu uqzielenie 
młoqym ludziom przy-
datnych informacji do-
jyczących możliwości 
ihorzyij{ni{ z uiług qo-
radcy zawodowego  
i pośreqnih{ pr{cy, qo-
jyczących mięqzy in-
nymi: pomocy w poszu-
kiwaniu pracy, redago-

wania dokumentów 
{plih{cyjnych, możliwo-
ści uqzi{łu w izhole-
niach i kursach oraz  
w programach realizo-
wanych w ramach pro-
jektów unijnych. 

Spotkanie prze-
riegło w przyj{znej {t-
moiferze, ij{nowiło ono 
oh{zję qo wipomnień  
i oqświeżeni{ zn{jomo-
ści. 

W 
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PPOODDSSUUMMOOWWAANNIIEE  EELLIIMMIINNAACCJJII  DDOO  KKOONNKKUURRSSUU  
EEKKOOLLOOGGIICCZZNNEEGGOO  

 

 

 

 maja 2021 w szczecinechim }ufcu Pr{cy zoij{ł poqiumow{ny W| Vojewóqzhi 
�onhuri �hologiczny z jem{jem przewoqnim „Mistrz recyklingu – iegreguję, 
oqzyihuję” n{ izczerlu loh{lnym.  

Celem honhuriu ryło rozwij{nie wśróq młoqzieży �}P wr{żliwości n{ pięhno  
i honieczność ochrony przyrody oraz propagowanie proekologicznych postaw, w szcze-
gólności qo ielehjywnej zriórhi oqp{qów ij{łych i oqzyihu iurowców wjórnych.  

Uczestnicy sumiennie podeszli do zadania konkursowego i przedstawiali swoje 
cieh{we pomyiły. �omiij{ honhuriow{ przy oceni{ pr{c wzięł{ poq uw{gę czy q{n{ 
pr{c{ jeij zgoqn{ z jem{jem, oceni{ł{ pomyiłowość i ij{r{nność wyhon{ni{. 

Vyłonion{ zoij{ł{ zwycięih{ pr{c{ pl{ijyczn{, hjór{ ręqzie reprezenjow{ć }u-
fiec Pracy 16-9 w Szczecinku na etapie wojewódzkim konkursu. Wojewódzki Konkurs 
�hologiczny cieizył iię qużym z{injereiow{niem i przyczynił iię qo zwięhizeni{ świa-
qomości ehologicznej wśróq n{izej młoqzieży.  
  

21 
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EEGGZZAAMMIINN  ÓÓSSMMOOKKLLAASSIISSTTYY  
 

 
 

e wtorek 25 maja, punktualnie o godz. 9.00 uczestnicy naszych hufców roz-
poczęli trzydniowe zmagania na egzaminie ósmoklasisty. Jest to niezwykle 
w{żne wyq{rzenie, qo hjó-

rego nasi podopieczni podeszli bar-
qzo pow{żnie i w wielhim ihupieniu 
- wiz{h jo holejny r{rqzo w{żny ha-
mień milowy n{ ich ścieżce equha-
cyjnej. P{mięj{jcie - świ{j n{leży qo 
Was!  

Pierwizego qni{ przyijąpili qo 
egz{minu z języh{ polihiego, { na-
ijępnie w holejnych qwóch qni{ch 
n{pii{li jeij z m{jem{jyhi i języh{ 
niemieckiego.  

Dl{ młoqych luqzi jeij jo 
pierwizy j{h pow{żny jeij w ich ży-

ciu.  
Pomimo, że jeij jo ql{ naszych wycho-

w{nhów ijreiujący cz{i wizyicy uq{li iię qo 
izhoły z pozyjywnym n{ij{wieniem i uśmie-
chem na twarzy. Trzymamy kciuki za wszyst-
hich óimohl{iiijów, cieizymy iię, że m{cie już 
jen ijrei z{ iorą i czeh{my n{ wynihi, hjóre po-
znamy 2 lipca.  
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RROOZZSSTTRRZZYYGGNNIIĘĘCCIIEE  KKOONNKKUURRSSUU  ZZ  OOKKAAZZJJII  DDNNIIAA  
MMAATTKKII  WW  HHPP  1166--99  WW  SSZZCCZZEECCIINNKKUU  

 

 

 

zień �{my przypomin{ n{m, 
j{h w{żne ią m{my w n{izym 
życiu i że w{rjo z{jrzym{ć iię  

w coqziennym pęqzie i poqzięhow{ć z{ 
rezw{runhową miłość, q{r życi{  
i wsparcie.  

Aby umożliwić n{izym uczeijni-
hom oh{z{nie iwoim m{mom wqzięcz-
ności z{ ich jruq włożony w wychowa-

nie, Hufiec Pracy 16-9 w Szczecinku 
zorg{nizow{ł loh{lny honhuri poejychi 
pn. "Matka - najważniejiza horieja  
w moim życiu”, hjórego poqiumow{nie 
oqryło iię 26 m{j{.  

�omiij{ honhuriow{ ihł{q{jąc{ 
iię z h{qry hufc{ wyróżnił{ i n{groqził{ 
3 najciekawsze prace. 
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I miejsce: Julia Pawlik 
II miejsce: Bożena Buc 

III miejsce: �liwia Chołjyn. 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie 

oraz spróbowali swoich sił w konkursie. Zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu ser-
decznie gratulujemy a ich mamom życzymy dużo zdrowia i dalszej radości na kolej-
nych etapach przygody życia zwanej rodzicielstwem! 

LLOOKKAALLNNEE  EELLIIMMIINNAACCJJEE  DDOO  XXII  WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKIIEE--
GGOO  KKOONNKKUURRSSUU  EEKKOOLLOOGGIICCZZNNEEGGOO  

 

 

 

 

 m{j{ w ri{łog{rqzhim }ufcu Pr{cy zoij{ły rozijrzygnięje loh{lne elimin{cje 
do XI Konkursu Ekologicznego - Koszalin 2021.  
Tegoroczn{ eqycj{ honhuriu przerieg{ poq h{iłem „Mistrz recyklingu – 
iegreguję , oqzyihuję” - do wyboru w trzech kategoriach: praca plastyczna, 

praca przestrzenna, wierszyk/ rymowanka.  
Uczeijnicy mieli izerohie pole qo popiiu, wyh{z{li iię qużą f{nj{zją i cieh{wymi 

pomyił{mi. |lość pr{c j{h{ qo n{i jr{fił{, przeizł{ n{ize n{jśmielize oczehiw{ni{. �ło-
qzież wyhon{ł{ r{rqzo pomyiłowe pr{ce przeijrzenne 3D prezenjując iwoje umiejęt-
ności, i jo, że pojr{fią zrorić coś z niczego!  

Vpłynęły również qw{ wierizyhi. Dzięhi honhuriowi młoqzież promuje eholo-
giczny ijyl życi{, poizerz{ świ{qomość ehologiczną or{z poruqz{ iwoją hre{jywność  
i zqolność m{nu{lną.  

�omiij{ riorąc poq uw{gę zgoqność pr{cy z jem{jem honhuriu, hre{jywność  
i orygin{lność, cieh{wą jechnihę or{z eijejyhę wyhon{ni{ wyłonił{ pr{ce, hjóre ręqą 
reprezenjow{ć jeqnoijhę n{ ej{pie wojewóqzhim. Nie pozostaje nam nic innego jak 
cierpliwie czeh{ć n{ wynihi honhuriu n{ izczerlu wojewóqzhim! 

26 
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MMIISSTTRRZZOOSSTTWWAA  SSZZKKÓÓŁŁ  WW  SSTTRRZZEELLAANNIIUU  
 

 

 

 

łoqzież z �śroqh{ Szholeni{  
i Wychowania w Barlinku 
wzięł{ uqzi{ł w �jw{rjych 

�iijrzoijw{ch Szhół Powi{ju �yśliror-
skiego w Strzelaniu z Broni Pneuma-
tycznej organizowanych przez Powia-
jowy Yarząq }igi �rrony �raju w �y-
ślirorzu, którego prezesem jest pan Ja-
nusz Szyszko.  

Y{woqy wipółfin{niow{ł{ Gmi-
n{ �yślirórz w r{m{ch z{q{ni{ pu-
rlicznego poq n{zwą „Wspieranie  
i rozpowszechnianie kultury fizycznej 
 i sportu w 2021 roku’’.  

Ye wzglęqu n{ wymogi wynih{ją-
ce z przepiiów o przeciwqzi{ł{niu p{n-
demii koronawirusa rozgrywki odbywa-
ły iię w qni{ch 24 m{rc{ - 12 maja 2021 
roku.  

Y{woqy prow{qzili ięqziowie li-
niowi: p. Marian Głowachi s. kl. III i p. 
Piotr Juszczak, zeipołowi ięqziowihie-
mu przewoqniczył p. Dariusz Kufel  
z Pyrzyc - ięqzi{ ijrzelecjw{ iporjowe-
go. �ierownihiem z{woqów rył p{n p. 
Andrzej Olejarz. 

W konkurencji karabin pneuma-
tyczny kpn-30 (jrzyqzieści ijrz{łów) 
wzięło uqzi{ł 30 z{woqnihów i z{wod-
niczeh, n{jomi{ij w h{jegorii qrużyno-
wej 6 prezenj{cji izhół poqij{wowych  
i śreqnich. �ijr{ ryw{liz{cj{ przerieg{ł{ 
do ostatniego dnia Turnieju. 

W rozgrywkach indywidualnych 
młoqzieży 15-19 lat przedstawiciele na-
izego �środka wywalczyli kolejno: 

 
IV miejsce: Ewelina Nowaczewska 271,70 pkt 
VI miejsce: Gracjan Staroszczyk 268,70 pkt 

VIII miejsce: Dawid Stawicki 259,80 pkt 
 

Drużynowo w hl{iyfih{cji �P�N zqoryliśmy ||| miejice. N{izym zwycięzcom 
ierqecznie gr{julujemy oiiągnięjych rezulj{jów! 

M 



N R   3,  MAJ 2021 

S t r o n a  | 57 
ZZ    ŻŻ  YY  CC  II  AA    HH  UU  FF  CC  ÓÓ  WW  

 
 

 
BIULETYN INFORMACYJNY 
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 

EELLIIMMIINNAACCJJEE  DDOO  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  
  KKOONNKKUURRSSUU  PPTT..  ””  WWIITTOOLLDD  PPIILLEECCKKII..    

BBOOHHAATTEERR  NNIIEEZZWWYYCCIIĘĘŻŻOONNYY””  WW  HHPP  1166--1144  

  
 

 

 

e wipółpr{cy 
z nauczycie-
lem rr{nżo-

wej izhoły �.�.S. p{nią 
�nną Matysik zoij{ły 
przeprowadzone elimi-
nacje lokalne do ogól-
nopolskiego konkursu 
pj. ” Witold Pilecki. Bo-
hajer niezwyciężony”  
w HP 16-14.  

Wykonanie prac 
konkursowych poprze-
qziło przeprow{qzenie 
lehcji qojyczącej życi{ 
rotmistrza. Film biogra-

ficzny uh{zujący jego 
życie or{z poh{zujący 
iqe{ły w j{hie wierzył 
or{z wiele pyj{ń zwią-
z{nych z projehcją wy-
mogły n{ uczeijnih{ch 
przeanalizowanie oko-
liczności w j{hich żył 
Witold Pilecki. Uczest-
nicy zostali zapytani  
o to jakie cechy charak-
jeru poqziwi{ją w żoł-
nierzu Armii Krajowej  
i czy dzisiejsze czasy 
wymuiz{ją n{ n{i pro-
pagowanie postaw, które 

prezenjow{ł. �eqnym 
tchem wymieniali 
przymioty takie jak bo-
h{jerijwo, loj{lność, 
wiara czy patriotyzm. 

Uczestnicy wyka-
z{li r{rqzo quże z{inje-
reiow{nie hiijorią za-
mordowanego bohatera 
narodowego. Z pewno-
ścią po lehcji i przepro-
wadzeniu konkursu 
chęjniej ręqą iięg{ć  
w {nn{ły hiijorii. 
  

W 
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WWIIZZYYTTAA  RREEKKRRUUTTAACCYYJJNNAA  WW  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻOOWWYYMM  
OOŚŚRROODDKKUU  SSOOCCJJOOTTEERRAAPPIIII  

 

 

 
maja Kierownik OSiW OHP 
w Stargardzie Norrerj Śliwa 

wr{z z h{qrą ośroqh{ w ihł{qzie: Kamila 
Wojtczak – Pedagog, Irena Lidacka – 
Wychowawca, �arolina Bąh – Pośred-
nih Pr{cy �łoqzieżowego Cenjrum �a-
riery OHP, w �łoqzieżowym �śroqhu 
Socjoterapii w Stargardzie przedstawili 
oferję rehruj{cyjną �}P n{ przyizły 
rok szkolny.  

 
Spojh{nie ze wzglęqu n{ qużą 

ilość młoqzieży przerieg{ło w jrzech 

grup{ch. �qrył{ iię prezenj{cj{ mulji-
meqi{ln{ w hjórej zoij{ły omówione: 
z{i{qy przyjęci{, hw{lifih{cje z{woqowe 
j{hie mogą zqoryć uczeijnicy, oferj{ 
n{izego ośroqh{ (iiłowni{, wycieczhi 
itp.). 

 
�ierownih omówił horzyści, j{hie 

płyną ze wipółpr{cy z wł{qz{mi mi{ij{ 
(planowane karnety na basen i profesjo-
n{lną iiłownię, możliwość jrenow{ni{  
w miejihich hlur{ch iporjowych, z{jęci{ 
muzyczne w �łoqzieżowym Domu 

25 
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Kuljury). Y{prezenjow{no j{hże ujwór 
hip-hopowy nagrany przez naszych wy-
chow{nhów promujący ij{rg{rqzhą jed-
noijhę.  

Na koniec spotkania rozdano 
ulojhi promujące ośroqeh, g{qżejy  
z logo OHP oraz arkusze rekrutacyjne. 
Przeprow{qzono j{hże hrójhie inqywi-

dualne rozmowy z potencjalnymi kan-
qyq{j{mi, hjórzy z{iygn{lizow{li chęć 
rozmowy po z{hończonym ipojh{niu.  
~iczymy, że mięqzy innymi takie dzia-
ł{ni{, pozwolą n{m n{ wyhon{nie pl{nu 
związ{nego z n{rorem n{ przyizły roh 
szkolny.

DDAARRYY  JJEEZZIIOORRAA  
 

 

 

o �SiV w B{rlinhu w qniu 26 m{j{ n{ z{jęci{ pr{hjyczne w z{woqzie huch{rz 
jr{fiły q{ry z jezior{ w poij{ci ryr płojeh i uhlei.  

Pani instruktor Anna Borek wr{z z młoqzieżą z{mienił{ je w pyizne ho-
jlejy. Doq{no qużo w{rzyw, {rom{jycznych przypr{w i nieco roczku. Uczniowie 
ojrzym{li lehcję j{h z m{łych ryreh możn{ ijworzyć im{howije q{nie z{wier{jące qużo 
ihł{qnihów oqżywczych. Y{jęci{ oqryły iię w hre{jywnej {jmoiferze pełnej wr{żeń 
zmyiłowych poqcz{i prórow{ni{ pojr{w. 

D 
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„„DDBBAAJJMMYY  OO  BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO””  
 

 

 

 
maja OSiW OHP Stargard od-
wiedzili przedstawiciele Ko-

mendy Powiatowej Policji w Stargar-
dzie. Było jo z{począjhow{nie ipojh{ń, 
hjóre ręqą iię oqryw{ć cyhlicznie  
w n{izym ośroqhu. �ipir{nj Paweł �o-
der, który jest dzielnicowym rejonu 
OSiW OHP Sj{rg{rq, wygłoiił hrójhi 
wyhł{q o jym j{h młoqzież powinn{ 
qr{ć o rezpieczeńijwo iwoje i rówieśni-
ków.  

Ywieńczeniem ipojh{ni{ rył{ 
możliwość orejrzeni{ qzi{ł{ń pi{ poli-
cyjnego. Policj{nci qohł{qnie opowie-
qzieli n{izej młoqzieży, j{h j{hie zwie-
rzę jeij izholone, zademonstrowali rów-
nież homenqy, j{hie piei wyhonuje pod-
cz{i poizuhiw{ń. 

�łoqzież z{ z{cieh{wieniem iłu-
ch{ł{ inform{cji, qojyczących honie-
hwencji rr{ni{ używeh, „ij{lhingu” or{z 
pici{ {lhoholu. �{my n{qzieję, że j{hie 
inicj{jywy ręqą przeijrogą i n{uhą ql{ 
młoqych luqzi j{hich j{h wychow{nho-
wie OSiW OHP Stargard. 

 
 

 

27 
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WWYYNNIIKKII  WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKIIEEGGOO  KKOONNKKUURRSSUU    
""JJAA  WW  KKRRZZYYWWYYMM  ZZWWIIEERRCCIIAADDLLEE""  

 

  

 maja w Hufcu Pracy 16-10 w Polic{ch oqryło iię rozijrzygnięcie wojewóqz-
kiego konkursu plastycznego ,,Ja w krzywym zwierciadle”.  
�onhuri poleg{ł n{ ijworzeniu h{ryh{jury iwojej lur iwojego wychow{wcy 
w ż{rjorliwy ipoiór. �eqnoijhi n{qeił{ły wiele cieh{wych pr{c, więc wyrór 

l{ure{jów nie rył wc{le proijy.  
�omiij{ honhuriow{ po qohł{qnej weryfih{cji wizyijhich qzieł wyłonił{ n{ijępu-

jących zwycięzców: 
I miejsce – HP16-6 V{łcz, {ujor pr{cy: Maja Radecka 

jyjuł pr{cy: P�N |R�� 
II miejsce – HP16-13 Bi{łog{rq, {ujor pr{cy: Jakub Chajmik 

jyjuł pr{cy: N��~�PSYX Y N��~�PSYXC} 
III miejsce – HP16-12 Trzebiatów, autor pracy: Weronika Grabowska 

jyjuł pr{cy: ��RY� | �� 
Serqecznie gr{julujemy l{ure{jom { pozoij{łym uczeijnihom qzięhujemy z{ 

uqzi{ł w honhuriie! 

28 
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IINNTTEEGGRRAACCYYJJNNIIEE  WW  SSTTAARRGGAARRDDZZIIEE  
 

 

 
SiV �}P Sj{rg{rq z{hończył 
oij{jni jyqzień m{j{ z wielhim 
integracyjnym przytupem fe-

stynowym.  
 

 
 

Y inicj{jywy �ierownih{ �śroqh{ 
– Norberta Śliwy - zorganizowany zo-
ij{ł w n{izym ośroqhu feijyn injegra-
cyjny z uqzi{łem n{izych wychow{n-
hów i h{qry, połączony z grillow{niem.  

 

O 
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�ierownih �śroqh{, hjóry jeij również 
certyfikowanym wodzirejem zabaw in-
jegr{cyjnych, przygojow{ł iporo {jr{hcji 
i nieipoqzi{neh n{ je popołuqnie i wie-
czór, takie jak:  zabawy integracyjne  
z wykorzystaniem chusty KLANZA,  
w{rizj{jy z jworzeni{ qużych r{nieh 
mydlanych (w tym zamykanie wycho-
wanhów i h{qry w qużej r{ńce myqla-
nej), konkursy z nagrodami w rywaliza-
cji wychow{nhowie honjr{ h{qr{ ośrod-
ka.  
 

 

C{łość uzupełniły przepyizne 
pojr{wy z grill{ ierwow{ne przez p{nią 
�arię Vieczoreh – nauczyciela Prak-
tycznej Nauki Zawodu w zawodzie ku-
charz wraz z naszymi fantastycznymi 
kucharzami: panią �aiią i panem To-
maszem. 

 

 
 
�eijyn z{hończyliśmy wipólny-

mi śpiew{mi przy {homp{ni{mencie 
gij{ry, n{ hjórej gr{ł �ierownih �środ-
ka. Nagrody w konkursach ufundowali: 
pani Monika Szotowicz – Radna Rady 
Miejskiej w Stargardzie, Stargardzkie 
Towarzystwo Cyklistów, firma Spec-
Poż” �aciej Chmielewihi oraz firma 
„Made In Stargard” – sponsorom bar-
qzo qzięhujemy. Nie możemy iię qo-
czeh{ć holejnej injegr{cji! 
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PPOOMMOOCC  DDLLAA  AAUURREELLIIII  MMĄĄCCZZKKOOWWSSKKIIEEJJ  
 

eqwie rozpoczął iię m{j,  
{ młoqzież }ufc{ Pr{cy 16-6  
w V{łczu już qzi{ł{! 

�olejną {hcją, gqzie wy-
chow{nhowie i{mi wyizli z inicj{jywą 
pomocy, rył{ zriórh{ ql{ �urelii �ącz-
howihiej z �iroiławca. Trzynastoletnia 
qziewczynh{ z{chorow{ł{ n{ guz{ pni{ 
mózgu w obszarze, który odpowiada za 
wizyijhie życiowe funhcje. Pon{qjo re-
zon{ni wyh{z{ł, że guz jeij rozl{ny i nie-
oper{cyjny. �eqyną n{qzieją jeij innowa-
cyjna terapia w szpitalu w USA, która 
zoij{ł{ wycenion{ n{ pon{q 400 000 
dolaro ́w.  

Główn{ zriórh{ funquizy oqry-
w{ł{ iię n{ porj{lu injernejowym, n{jo-
mi{ij w więhizości miejicowości powi{ju 
w{łechiego i qr{wihiego ryły org{nizo-
w{ne różnoroqne hierm{ize. V jeqnym 
z nich w qniu 2 m{j{ 2021 rohu wzięli 
uqzi{ł uczeijnicy oraz wychowawcy HP 
16-6 w V{łczu or{z qor{qc{ z{woqowy  
z �C� V{łcz. Tym r{zem upiehli przepyizne ci{ij{, { hwoj{ j{hą uq{ło iię zerr{ć pod-
cz{i jego hierm{izu wynioił{ pon{q 5 200 zł.  

�eijeśmy pełni poqziwu 
ql{ z{{ng{żow{ni{ młoqzieży  
w pomoc innym. Ich wr{żli-
wość, życzliwość i joler{ncj{, 
rozwij{ją emp{jię or{z hizj{łtu-
ją pozyjywn{ poij{wę worec 
oiór cierpiących i pojrzerują-
cych. Niech to ziarno wyda 
pięhne plony! 
  

L 
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WWAARRTTOO  PPOOMMAAGGAAĆĆ  
 

zi{ł{jący w jeqnoijce }ufc{ Pr{cy w Poli-
cach Klub Aktywnych nie zwalnia tempa!  
Tym razem uczestnicy zorganizowali 
wipółpr{cę pod patronem Stowarzyszenia 
„Dzihie �nioły”, hjórego z{łożycielem jeij 

absolwent Hufca Pracy w Policach, pan Tomasz 
Bieganowski. Akcja dotyczy ogólnopolskiego 
przeqiięwzięci{ „Nahręcamy iię dla Patryka”- ab-
iolwenj{ �}P, wym{g{jącego ipecj{liijycznego 
leczeni{, jym r{zem qzi{ł{my n{ izczerlu loh{l-
nym zrier{jąc n{hręjhi.  

C{łość zerr{nej hwojy zoij{nie przeh{z{n{ 
n{ honjo P{jryh{. V jym i{mym cz{iie, qzi{ł{cze 
}ufc{ wipier{ją również pojrzerującą mieizh{nhę 
Polic – maleńhą {ngę.  

C{łe mi{ijo ioliq{rnie wipier{ i pom{g{, in-
ijyjucje, izhoły or{z pryw{jni przeqiięriorcy w{l-
czą o zqrowie |ngi, zrier{jąc h{żqą złojówhę – my 
również {ng{żujemy iię w pomoc w w{lce z chororą i nie pozwolimy {ry przegr{ł{ ję 
rijwę. 

Pom{g{nie innym, zwł{izcz{ jym n{jr{rqziej pojrzerującym q{je poczucie 
człowieczeńijw{, n{uhi rezinjereiownej pomocy i iz{cunhu, izczególnie w przyp{qhu 
że w{lczymy o zqrowie i życie człowieh{.  

 

  

 

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

Tworzenie jehijów z{wqzięcz{my pr{cy n{izych pr{cownihów, qorad-
ców, wychowawców, opiekunów i komendantów,  hjórym qzięhujemy z{ qo-
ij{rczenie {rjyhułów or{z m{jeri{łów fojogr{ficznych: 
 

 
 

ADRIAN GMEREK 
AGNIESZKA DUDEK 
�GN{~SY�� �{��Ł~� 
AGNIESZKA GÓRNA 

�GN{~SY�� �{Ś 
ALEKSANDRA LIPSKA 
ANDRZEJ KOWALSKI 

ANETA JANISZYN 
ANNA BOREK 
�NN� G�ŁĄB 

ANNA KONIECZKA 
�NN� ��C{ĄG 

B�RB�R� CY~RV{ŃS�� 
B�GUSŁ�V P�TR�Ś 
D�NUT� TRYC{ŃS�� 

DARIA MUSIELEWICZ-B{�ŁX 
D�R�T� �U�{~Ł�� 

DOROTA NIEWIADOMSKA 
ELIZA SOLIBIEDA 

~}ŻB{~T� G~V�RT�VS�� 
GERARD B{�Ł~� 

HONORATA SIKORA-STUDY{ŃS�� 
IRENA LIDACKA 

IRENEUSZ GAWOREK 
IZABELA KOS 

JACEK SADOWSKI 
JOANNA CYBULSKA 
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JOANNA JACZUN 
JOANNA JAKUBOWSKA 
JOANNA KONIECZNA 

���NN� ��C{URYXŃS�� 
���NN� �{ĘT� 

���NN� P�ŹN{�� 
JOANNA WÓJCIK 

JOANNA ZIELECKA 
JUSTYNA SZULC 

KAMILA G�ŁĘB{�VS�� 
KAMILA WOJTCZAK 

��R�}{N� BĄ� 
KAROLINA NITKA 
KATARZYNA KICA 

KATARZYNA WYDRA 
}~SY~� Ś}~P�VR�ŃS�{ 

MAGDALENA MAJ 
��GD�}~N� ŚN{�D~C�� 
��ŁG�RY�T� ��CPRY�� 

MARIA WIECZOREK 
��R{�NN� RÓŻXC�� 

MARTA KUZIEL 
MONIKA NNAKA 
N�RB~RT Ś}{V� 
P�V~Ł CXBU}S�{ 

PIOTR V{ŚN{~VS�{ 
ROKSANA ZALEGA 

ROMAN TRANBOWICZ 
R�W�N� ��Ź}���VS��-DRXB�ŃS�� 

RYSZARD KICA 
SANDRA SZYMBORSKA-LIPSKA 

SYLWIA SZRAM-LADRA 
T���SY N��{~C{ŃS�{ 

TOMASZ PILARSKI 
WALDEMAR JANKOWSKI 

WIOLETTA OLEKSY 
WIOLETTA URBAN 

WOJCIECH WOJTKIEWICZ 


