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Storkówko, Gmina Stara Dąbrowa

Szczęśliwy finał poszukiwań
pana Ryszarda Dobrowolskiego
W miniony wtorek, 8 września w miejscowości Storkówko 84-letni mieszkaniec wyszedł z domu i przez prawie
dobę nie było z nim kontaktu.

Na Spokojnej
zderzyły się trzy osobówki
W miniony wtorek, 8 września na ulicy Spokojnej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech aut osobowych.
Jak poinformował nas podkom. Krzysztof Wojsznarowicz
rzecznik prasowy stargardzkiej
Policji do zdarzenia doszło kilka
minut przed godziną 14.
39-letni kierujący pojazdem

marki Mercedes najechał na
tył jadącej przed nim 46-letniej
kierującej pojazdem marki Ford
Mondeo. Siła uderzenia była tak
duża, że kierująca uderzyła w jadące przed nią Audi. W wyniku

zdarzenia nikt nie doznał obrażeń ciała. Kierujący byli trzeźwi.
Sprawca kolizji 39-letnie kierowca Mercedesa został ukarany mandatem karnym.

Zaginiony Ryszard Dobrowolski został odnaleziony przez Policjantów z Dolic

Pan Ryszard Dobrowolski z
racji swojego wieku i choroby
mieszkał z synem, który po powrocie z pracy zauważył nieobecność ojca. Natychmiast
rozpoczął poszukiwania seniora. Z pomocą ruszyli mu mieszkańcy Storkówka, dla których
los pana Ryszarda nie był obojętny. Do godziny 20 rodzina
oraz mieszkańcy prowadzili poszukiwania na własną rękę. Niestety nie przyniosły rezultatów.
Wówczas o całej sprawie powiadomione zostały służby. Na
miejsce zdarzenia przybyła Policja oraz Straż Pożarna. Poszukiwania trwały do późnych godzin nocnych po czym zostały
przerwane i wznowione w środę rano.

Tego dnia do akcji dołączyła Policja ze Szczecina oraz z
powiatu Stargardzkiego, Straż
Ochrony Kolei i Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Wołkowo. Do poszukiwania pan Ryszarda użyto dronów oraz psów
policyjnych. W środę nastąpił
przełom w akcji i pan Ryszard
został odnaleziony przez Dzielnicowych z Dolic.
84-latek żył i był przytomny. Przez cały ten czas leżał na
jednym z pól niedaleko swojego
miejsca zamieszkania.
Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował Pana
Ryszarda Dobrowolskiego do
szpitala w celu wykonania niezbędnych badań.
red

Szczecińska

Nietrzeźwy mężczyzna
potrącony na pasach
W miniony poniedziałek, 7 września na przejściu dla pieszych na ulicy Szczecińskiej doszło do potrącenia mężczyzny, który znajdował się pod wpływem alkoholu.

Na ulicy Szczecińskiej doszło do potrącenia mężczyzny, który znajdował się
pod wpływem alkoholu. Foto. Stoją!Stargard

Do zdarzenia doszło po godzinie 17.

Jak wynika z ustaleń policjantów kierujący pojazdem marki
Ford jechał od strony ulicy Kościuszki w kierunku ulicy Szczecińskiej. Kiedy auto przejeżdżało już przez przejście dla pieszych nieoczekiwanie wtargnął
na nie młody mężczyzna. Policjanci ustalili, że w chwili gdy
mężczyzna wtargnął na pasy
było już czerwone światło dla
pieszych.
Poszkodowany nie doznał poważnych obrażeń ciała. Badanie
stanu trzeźwości mężczyzny
wykazało 2,5 promila alkoholu
w jego organizmie.

W miniony wtorek na ulicy Spokojnej doszło do kolizji trzech aut osobowych. Foto. Stoją!Stargard

Gmina Chociwel

Kolizja dwóch osobówek.
Sprawca uciekł do lasu
W miniony wtorek, 8 września w okolicy miejscowości Lisowo w Gminie Chociwel doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch aut osobowych.
Jak poinformował podkom.
Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy stargardzkiej Policji
do zdarzenia doszło po godzinie
6 rano na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 20 i Drogi Wojewódzkiej nr 142, w okolicach Lisowa.
Kierujący pojazdem marki Daewoo Matiz nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu pra-

widłowo jadącemu kierującemu
pojazdem marki Volkswagen
Caddy, w wyniku czego doszło
do zderzenia pojazdów.
Sprawca
kolizji
48-letni
mieszkaniec powiatu drawskiego uciekł do pobliskiego lasu.
W jego poszukiwaniu pomagał
przewodnik z psem tropiącym,
który wskazał kierunek ucieczki. Mężczyzna został zatrzyma-

ny około 4 kilometry od miejsca
zdarzenia. Jak się później okazało 48-latek miał sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów.
Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Sprawca
zdarzenia 48-letni mieszkaniec
powiatu drawskiego doznał niegroźnych obrażeń głowy i został
przewieziony do szpitala.
red

Kierujący Daewoo nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Volkswagenem w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów
511 407 627

3

11-14.9.2020

Chętnych może być nawet trzy razy więcej niż przewiduje minister

Czy wystarczy szczepionek na grypę?
Mimo zaleceń ekspertów i ministerstwa zdrowia, by się szczepić przeciw grypie, zwłaszcza teraz gdy mamy pandemię koronawirusa, okazuje się, że
szczepionek może nie starczyć dla wszystkich. Obawy rodzi fakt, że rząd obecnie zamówił 1 milion 800 tys. szczepionek a chętnych do zaszczepienia
się może być nawet 3 razy więcej. Czy w naszym mieście również zapotrzebowanie na szczepionkę znacznie przekroczy jej dostępność?
Jak wskazują eksperci, zaszczepienie się w obecnym sezonie jest z powodu pandemii
szczególnie istotne. Bezpłatne
szczepionki będą dla seniorów
w wieku powyżej 75 lat, osoby w
wieku 65-74 będą mogły liczyć
na 50% refundację, podobnie
osoby w wieku od 18 do 64 lat
z chorobami współistniejącymi,
kobiety w ciąży oraz dzieci od
ukończonych 2 do 5 lat.
A jak sytuacja z zabezpieczeniem odpowiedniej ilości szczepionek wygląda w naszym mieście, rozmawiamy z Anną Piątkowską z Apteki Nowa – Zainteresowanie kupnem szczepionki jest zdecydowanie większe w
porównaniu z poprzednimi latami. Wydaje mi się, że jest to nawet 300% wzrost, porównując z
poprzednim rokiem – podkreśla
- Szczególnie seniorzy są zainteresowani zakupem szczepionki. Praktycznie co drugi pacjent
wchodzący do apteki pyta o dostępność szczepionek przeciwko
grypie – zaznacza.
Cały czas, także w naszym
mieście zastanawiamy się, czy

szczepionki może zabraknąć –
Nie jesteśmy w stanie tego do
końca określić, ponieważ nie
wpłynęły na ten moment wszystkie zarezerwowane przez nas
szczepionki. Na razie otrzymaliśmy 50 sztuk. Na chwilę obecną pokryło to zapotrzebowanie
personelu oraz pierwsze rezerwacje stałych pacjentów. Natomiast w tym momencie mamy
już potwierdzoną dostawę kolejnych 50 sztuk szczepionki. Łączną ilość zamówionych przez nas
szczepionek oszacowaliśmy na
600 sztuk. Wydaje mi się, że te
szczepionki spłyną do nas transzami – wyjaśnia.
- Wprowadziliśmy taki system, że stworzyliśmy listę pacjentów, na którą wpisujemy
chętnych do nabycia szczepionki wraz z ich numerami telefonów i ilością szczepionki, jaką są
zainteresowani. W momencie,
kiedy będziemy mieli te szczepionki fizycznie, to wtedy będziemy kontaktować się z tymi
pacjentami z informacją, żeby
przychodzili do nas z kodami na recepty i je wykupowali.

Mamy oczywiście świadomość,
że pacjenci wpisują się na wszelki wypadek równolegle w kilku
aptekach. Wytwarzają się więc
sztuczne kolejki, podobne do
kolejek do specjalistów. Obecnie
mamy ok. 150 rezerwacji – informuje Anna Piątkowska.
Ministerstwo zdrowia zamówiło na chwilę obecną 1 milion
800 tysięcy szczepionek, kolejnych 200 tysięcy ma być zakupionych. Taka liczba szczepionek
została zamówiona ze względu
na fakt, że w ubiegłym roku zaszczepiło się nieco ponad półtora miliona Polaków. Jednakże w
zeszłym roku nie było pandemii
koronawirusa. Rodzi się pytanie,
czy pobyt znacznie przekroczy
podaż – Na ten moment ciężko
jest to określić. Będzie to możliwe dopiero wtedy, kiedy wpłyną
już do nas wszystkie zamówione
przez nas szczepionki na grypę
– stwierdza farmaceutka - Nie
wiemy też jeszcze ile finalnie ich
otrzymamy. Niemniej wydaje mi
się, że w skali kraju ilości szczepionki mogą okazać się zbyt
małe. Z tego, co się orientuję, to

Do apteki Nowa szczepionki spływają transzami. Stworzona została lista zainteresowanych zakupem szczepionki pacjentów.

Dzisiaj o godz. 17 odbędzie się akcja na Wyszyńskiego

Żądają rzetelnej informacji o pandemii
Dzisiaj, czyli w piątek o godz. 17 na ul. Wyszyńskiego odbędzie się akcja pod nazwą
„Sondaż uliczny”. Celem tej akcji będzie badanie świadomości na temat pandemii koronawirusa wśród mieszkańców.
Organizatorem akcji jest grupa inicjatywna Stop Covid Stargard. Ankieterzy z grupy będą
chodzili i zadawali pytania
mieszkańcom na temat panderedakcja@dziennikstargardzki.pl

mii. Mają być też rozdawane
ulotki informacyjne. Gościem
akcji będzie radny Norbert Śliwa, który w ostatnim czasie zasłynął akcją „Zadbaj o zdrowie.

Zdejmij maseczkę”, której celem
był apel o rzetelne informowanie społeczeństwa na temat pandemii.
(ps)

Anna Piątkowska z Apteki Nowa

Polska ma rezerwację na określoną ilość szczepionek, co jest
wyliczone względem poprzedniego roku i sondażu wyszczepialności w naszym kraju. Znając przeszłość, to nie były to zbyt
duże liczby. Więc nie oszukujmy
się, będzie walka o szczepionki,
a przy naszym zaludnieniu kraju, ktoś będzie musiał zostać pominięty. Wydaje mi się, że gdyby zamówiono ok. 5 milionów
szczepionek, to mogłoby to zabezpieczyć zapotrzebowanie Polaków – mówi A. Piątkowska.
- Tak więc, wracając do naszej
apteki, jeżeli te wspomnianych
600 szczepionek zostanie wykupionych, to będziemy starali się
zapewnić pacjentom dostęp do
szczepionek innych firm. W tym
momencie pacjenci mają wypisywane recepty na szczepionkę firmy Vaxigrip. Natomiast
mamy ponadto zarezerwowane
szczepionki również innej firmy, także refundowanej, czyli
Influvac. Trzeba w tym miejscu

nadmienić, że są jeszcze alternatywne formy szczepienia, które
nie polegają na wkłuciu domięśniowego czy podskórnego. Dla
dzieci zalecam osobiście szczepienie do nosa. Jest to jeszcze dla
niektórych nowość. W zeszłym
roku zaszczepiłam w ten sposób
także własne dzieci. To zaszczepienie polega na podaniu szczepionki do nosa w formie aerozolu z dokładnie tym samym składem jak szczepienie podskórne
– wyjaśnia farmaceutka.
- Chciałabym uspokoić pacjentów, że dostawy szczepionki przeciw grypie będą spływały
do naszej apteki transzami. Dla
każdego wystarczy a panika jest
zupełnie niepotrzebna. W zeszłym roku pierwsze szczepionki spływały dopiero w połowie
września. A w tym roku pierwszą dostawę mieliśmy już w zeszłym tygodniu, czyli na samym
początku miesiąca – mówi Anna
Piątkowska.
Piotr Słomski

Ogłoszenie
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DK 10, Suchań

Zmora kierowców na Niemcewicza

Kiedy wreszcie
wyremontują tę drogę?
Do redakcji zgłosili się kierowcy, którzy jeżdżą samochodami na drodze znajdującej się
na ul. Niemcewicza. W rozmowie z nami wskazują na ogromne dziury, jakie od lat się
tam znajdują, utrudniając poważnie przejezdność.

Auto zderzyło się
ze zwierzyną
i wpadło do rowu
W minioną środę na Drodze Krajowej nr 10 w miejscowości Suchań doszło do zdarzenia drogowego z udziałem
samochodu osobowego i dzikiej zwierzyny.
Jak poinformował nas podkom. Krzysztof Wojsznarowicz
rzecznik prasowy stargardzkiej
Policji zgłoszenie o zdarzeniu
odebrano o godzinie 21.30.
Jak wynika z ustaleń policjantów auto osobowe uderzyło w
dziką zwierzynę w wyniku czego zjechało z drogi i wpadło do

przydrożnego rowu. Autem podróżowało trzech mężczyzn.
Kierowca i jeden z pasażerów
zostali przetransportowani do
szpitala, jak poinformowali policjanci poszkodowani nie doznali poważnych obrażeń ciała.
Kierujący był trzeźwy.
red

Jak widać na zdjęciu na ulicy Niemcewicza jazda samochodem przypomina rajd. UM zapowiada odwodnienie drogi i miejscowe łatanie dziur. Kierowcy trzymają za słowo

- Po każdym obfitszym opadzie deszczu sytuacja na tej drodze jest bardzo trudna – mówi
jeden z kierowców – Powstają ogromne i dość głębokie kałuże, przez co przejazd tamtędy
jest znacznie utrudniony – zaznacza.
- Niestety od tylu lat ta sytuacja się nie zmienia – dodaje
inny kierowca – Jazda tą drogą
przypomina rajd z przeszkodami. Nie można zachować naturalnego tempa jazdy, tylko po
każdej z tych kałuż trzeba się toczyć, by dla przykładu nie ochlapać kogoś kto właśnie idzie po

chodniku.
Odnosząc się do sygnału czytelników, zwróciliśmy się z pytaniem do Urzędu Miasta odnośnie stanu drogi na ul. Niemcewicza. Jak widać na zdjęciu,
są tam duże i głębokie dziury,
w wyniku czego po deszczach
powstają spore kałuże. Pytamy
więc, czy miasto ma w planach
remont drogi lub przynajmniej
załatanie tych dziur?
Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Piotr Styczewski - Ulica Niemcewicza w tym miejscu jest odwadniana liniowo. To powodu-

je, że intensywne opady deszczu przez pewien czas zalegają
na jezdni. Aby zminimalizować
te utrudnienia zaplanowaliśmy
niwelację poboczy. To pozwoli
odpłynąć wodom opadowym na
pobocze. Oprócz tego w niektórych miejscach naprawiona będzie też nawierzchnia bitumiczna – informuje urzędnik.
Miejmy nadzieję, że remont
drogi nastąpi rychło a kierowcy
ulicą Niemcewicza będą przejeżdżać, a nie się nią przeprawiać, jak to dzisiaj wielu z nich
często określa.
Piotr Słomski

W polu kukurydzy chciał się
ukryć przed Policją
29- letni kierowca Volkswagena Passata uciekając przed patrolem stargardzkiej drogówki w pewnej chwili postanowił zatrzymać auto i ukryć się w polu kukurydzy.

29-latek chciał się ukryć przed Policją w polu kukurydzy. Na jego nieszczęście został
zatrzymany

Patrol stargardzkiej drogówki
w jednej z miejscowości na terenie naszego powiatu postanowił
zatrzymać do kontroli kierowcę Volkswagena, który widząc
jadący za nim oznakowany radiowóz nerwowo się rozglądał
i przyśpieszał. Kierujący nie re-

agował na wydawane polecenia
za pomocą sygnałów świetlnych
oraz dźwiękowych i kontynuował jazdę co chwilę skręcając w
różne polne drogi.
W pewnym momencie 29- latek chcąc zgubić policyjny patrol postanowił zatrzymać się i

ukryć w polu kukurydzy. Mężczyzna został zatrzymany.
Podczas kontroli okazało się,
że nie posiada prawa jazdy. Po
sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że pojazd
którym kierował nie posiada
aktualnych badań technicznych,
a także ubezpieczenia.
Przeprowadzone badanie wykazało także, że prowadził auto
będąc pod działaniem amfetaminy. Za brak prawa jazdy mężczyzna został ukarany mandatem. A za swoje zachowanie
będzie musiał wytłumaczyć się
przed sądem.

Po zderzeniu ze zwierzyną auto zjechało z drogi i wpadło do przydrożnego rowu.
Foto. Stoją!Stargard
Odeszli do wieczności...

Pochówki 11.09.2020
MARIAN RZEŹNICKI, lat 73, zmarł 8.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 9.00
na Nowym Cmentarzu
MARIA KOWCUN, lat 85, zmarła 9.09
Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 10.00
w Cerkwi Greckokatolickiej
Pochowanie nastąpi po Mszy Św. na Starym Cmentarzu
RYSZARD BŁASZCZYK, lat 74, zmarł 7.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00
na Starym Cmentarzu
LEOKADIA GRZĘBOWSKA, lat 89, zmarła 8.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.00
na Starym Cmentarzu
Pochówki 14.09.2020
ZYGMUNT STĘPNIK, lat 93, zmarł 8.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00
na Starym Cmentarzu

515 133 319

Info KPP Stargard

511 407 627
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Spowalnia realizacja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Rzecznik PKP PLK: Za mało pracowników,
sprzętu i słaba organizacja pracy
W ostatnim czasie pojawiła się informacja na temat opóźnień, jakie wystąpiły w realizacji budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Z tego, co
udało się nam ustalić trwają w tej sprawie rozmowy między zamawiającym czyli PKP PLK a wykonawcą zadania czyli Trakcją S.A.
Temat realizacji SKM interesuje nas szczególnie, ponieważ
odcinki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Stargardzie, gminie Kobylanka (stacja Reptowo,
przystanek Miedwiecko) i gminie Stargard (stacja Grzędzice)
stanowią część SKM. Z racji na
ostatnie opóźnienia w realizacji wykonania zadania, jaką jest
budowa SKM pytamy PKP PLK,
co jest przyczyną tych opóźnień
i czy jest szansa, że w związku z
tym budowa SKM zostanie, jak
przewidywano, zrealizowana w
czerwcu 2022 r.
– Linie, które będzie wykorzystywała Szczecińska Kolej Metropolitalna to m.in. połączenie Szczecin Dąbie – Stargard
- mówi w rozmowie z Dziennikiem Stargardzkim Mirosław
Siemieniec, rzecznik prasowy
PKP PLK - Ten odcinek jest realizowany w ramach projektu
Szczecin – Poznań. Prace rozpoczęły się już na szlakach koło

Reptowa w stronę Dąbia. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest w 2022 r – informuje rzecznik M. Siemieniec - Prace na pozostałych odcinkach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej są opóźnione mimo
przekazania placu budowy wykonawcy, zatwierdzonej dokumentacji technicznej, udzieleniu
zamknięć torowych. Podstawowymi przyczynami opóźnienia
są brak potencjału w zakresie dostatecznej ilości pracowników i
sprzętu oraz słaba organizacja
prac. Wykonawca nie wykorzystywał tzw. zamknięć torowych,
czyli nie podejmował pracy na
przygotowanych dla niego zamkniętych dla ruchu pociągów
odcinkach linii. Wśród przyczyn
wydłużenia prac są też dodatkowe działania związane z usuwaniem niezidentyfikowanych
wcześniej kolizji kabli, które nie
były ujęte na żadnych planach –
wyjaśnia rzecznik. W tym miej-

scu trzeba też odnotować wykonane i rozpoczęte prace - To roboty na stacji w Gryfinie przy
budowie peronu trzeciego –
wymienia rzecznik M. Siemieniec - Na części linii kolejowej
ze Szczecina Głównego do Polic rozebrano też tory i sieć trakcyjną. Trwają prace na przystanku Mścięcino oraz remont mostu
nad Przęsocińską Strugą. Między
Szczecinem Skolwin i Policami
budowane jest nowe odwodnienie torów. Na przystanku Szczecin Żelechowa trwa rozładunek
materiałów, w tym podkładów,
które posłużą do budowy nowego toru. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykorzystują wszystkie
możliwe kontraktowo działania,
by wspierać i motywować wykonawcę oraz wyegzekwować terminową realizację prac. Projekt
jest ważny społecznie i najbliższe
tygodnie pokażą czy wykonawca
zmobilizował działanie i jaki będzie termin zakończenia – koń-

Zdewastowany sprzęt
na boisku na Os. Pyrzyckim

Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny liczy na to, że mimo opóźnień
uda się zakończyć inwestycję do czerwca 2022, ponieważ do września 2022 musi
być rozliczona dotacja

czy rzecznik PKP PLK.
Zakres prac na linii, która najbardziej nas interesuje, czyli do
Kobylanka (stacja Reptowo i
przystanek Miedwiecko), gmina Stargard (stacja Grzędzice)
oraz miasto Stargard, obejmuje
modernizację dworców i przystanków. – W tym zakresie prace
powinny być zdecydowanie zaawansowane. A w zasadzie według pierwotnej umowy, powinny się już zakończyć - mówi w
rozmowie z Dziennikiem Roman
Walaszkowski, dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczeciński
Obszar Metropolitalny - Są jednak opóźnienia i trwają rozmowy między zamawiającym czy-

li PKP PLK i wykonawcą czyli
firmą Trakcja. Czekamy na wyznaczenie w tej sprawie terminu
spotkania z zarządem PKP PLK
–– podkreśla dyrektor - Na dzień
dzisiejszy, jeśli zintensyfikowałyby się prace, to termin, jakim jest
czerwiec 2022 r. jest do zrealizowania, bo wykonawcy w kontrakcie z PKP PLK założyli sobie
nawet znacznie krótszy termin.
Ale my musimy patrzeć na to, jak
są przez nas podpisane umowy
na finansowanie. Otrzymaliśmy
512 mln złotych pieniędzy unijnych i musimy je rozliczyć do
września 2022 r. – kończy dyrektor R. Walaszkowski.
Piotr Słomski

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Anna Gołofit oraz nauczyciele przychodząc w poniedziałek rano do pracy natrafili na przykry widok.
Nieznani sprawcy zniszczyli sprzęt na kompleksie boisk
na Osiedlu Pyrzyckim. Szkoda
słów :-( zniszczenia, zaśmiecanie to codzienność – napisała na
swoim profilu w mediach społecznościowych Pani Dyrektor
Anna Gołofit.
Pani Dyrektor przypomniała
również, że na boisku jest monitoring, więc ustalenie sprawców
jest tylko kwestią czasu.
Info FB Anna Gołofit

Ogłoszenie

Wynajmę lokal
o pow. 30 m2
z łazienką.
Ulica Mickiewicza 27, Stargard.
Tel.
(91) 577-02-86
Cena
do uzgodnienia
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Wójt Gminy Kobylanka
zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży stanowiących własność Gminy
Kobylanka – zarządzenie nr 82/2020
z dnia 10 września 2020 r.
Z wykazem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12 lub na stronie
internetowej www.bip.kobylanka.pl.
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Mieszkańcy Strzyżna sygnalizują

Z Walencji do Stargardu

Fatalny stan drogi

Przejechała 2400
kilometrów by
odwiedzić grób
pradziadka

W ostatnim czasie zgłosili się do nas mieszkańcy Strzyżna, którzy poinformowali redakcję o fatalnym stanie drogi z ich miejscowości na Stargard.

Droga w Strzyżnie przy skrzyżowaniu jest pełna dziur.

- Wygląd tej drogi to prawdziwy wstyd. Czujemy się, jakby
władza o nas zapomniała i z racji, że nasza miejscowość znajduje się z dala od miasta, to już tutaj
nic nie trzeba było robić – powiedział jeden z mieszkańców.
- Chodzi nam tylko o to, by w
końcu ktoś tę drogę załatał. Żebyśmy nie musieli jechać do miasta po takich dziurach, że zawieszenie samochodu można uszkodzić – zaznaczył mieszkaniec.
Z racji, że jest to droga powiatowa, zwróciliśmy się z pytaniami o stan drogi do Zarządu
Dróg Powiatowych.
Do sprawy odniósł się Ryszard Hadryś, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - Odpowiadając na zapytanie w sprawie drogi powiatowej 1714Z, o
przebiegu: Stargard od granicy
miasta – Kurcewo – Strzebielewo, uprzejmie informuję, iż
z uwagi na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponuje Powiat Stargardzki oraz ko-

nieczność realizacji przedsięwzięć ujętych w Planie Rozwoju
Sieci dróg Powiatowych przyjętych Uchwałą nr 2625/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z
dnia 4 października 2018, przebudowa drogi nie jest planowana w najbliższym czasie – informuje urzędnik - Przedmiotowa
droga z uwagi na jej parametry
techniczne i znaczenie lokalne
nie spełnia wymagań określo-

nych art. 6a ustawy o drogach
publicznych dla drogi powiatowej i powinna być zaliczona do
kategorii gminnej. W przypadku
zaliczenia tej drogi do kategorii
gminnej, Gmina mogłaby wnioskować o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach rządowego programu Fundusz Dróg
Samorządowych w latach 20192028. Do czasu zmiany kategorii
drogi 1714Z, Zarząd Dróg Powiatowych będzie wykonywał
w ramach prac utrzymaniowych
naprawy cząstkowe nawierzchni
jezdni oraz prace konserwacyjne
celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi
dyrektor R. Hadryś.
Miejmy nadzieję, że przynajmniej w ramach wspomnianych
napraw cząstkowych i prac konserwacyjnych uda się przynajmniej do pewnego stopnia naprawić tę drogę i poprawić nieco warunki codziennej podróży
wielu mieszkańców Strzyżna do
naszego miasta.

Mieszkająca od 15 lat w Walencji, Rosjanka pochodząca z
Uralu, Gulnara Baybuldina z 13-letnią córką Marią, przyjechały do Stargardu, żeby odwiedzić grób pradziadka
spoczywającego na Cmentarzu Wojennym.

Piotr Słomski

Pani Gulnara na cmentarzu wojennym
w Stargardzie przy grobie pradziadka
Jamajewa.

Pradziadek pani Gulnary, Jamajew Nazlit, urodził się w 1901
roku. Zmarł 19 marca 1945 r. w
szpitalu wojskowym w Babinie.
W 1946 r. ekshumowano 400
osób z tej miejscowości, w tym
jej pradziadka Jamajewa. Zbiorowa mogiła ma pomnik nr 4 i
24.
Dzięki pani dyrektor Jolancie
Aniszewskiej z Muzeum Archeologiczno-Historycznego odszukano pradziadka pani Gulnary w rejestrze pochowanych
na cmentarzu. - Ludziom trzeba
pomagać - tak powiedziała pani
Jola. 2400 km podróży przez
dwa dni Gulnary nie poszło na
marne. Obiecała, że ponownie
odwiedzi Stargard. Córka bliźniaczka musiała wracać do szkoły, a było jej u nas bardzo zimno.
Z. Kosikowski

Powierzchnia przypomina ser szwajcarski. Wielkie kałuże tworzą się po każdej ulewie

Stargardzianie testują
hybrydę w MPK
Na ulicach miasta pojawił się nowoczesny autobus Man Lion’s City. Wczoraj pasażerowie linii nr 5 i 15 mieli okazję przejechania się i przetestowania pojazdu. Dzisiaj
z takiej okazji mogą skorzystać pasażerowie linii nr 9.
To kolejny test przeprowadzany
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. Kierowcy sprawdzali już
mniejsze elektryczne busy, które w
przyszłości zasilą tabor MPK. Teraz
w Stargardzie pojawi się coś zupełnie
nowego – duży autobus miejski z silnikiem elektrycznym. W MAN Lion’s
City zastosowano tzw. inteligentne zarządzanie energią. Dzięki temu pojazd
oszczędza paliwo, jednocześnie redukując emisję szkodliwych substancji
do środowiska i zmniejszając hałas.

Silnik autobusu MAN Lion’s City
jest wyposażony w funkcję stop-start
– wyłącza się na przystankach i czerwonym świetle. Takie rozwiązanie
zwiększa komfort pasażerów i wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska. Najnowszy pojazd był
projektowany przez 7 lat. W tym czasie powstało kilkanaście prototypów.
Wszystko po to, by osiągnąć jak najlepsze efekty – zarówno dla użytkowników, jak i środowiska.
Info UM/opr red

Z. Kosikowski z p. Gulnarą i jej córką Marią
511 407 627
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Wyjątkowy jubileusz
mieszkanki Suchania

Puls Gmin

W miniony poniedziałek, 7 września Pani Helena Staszczyk świętowała swoje setne urodziny. W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu, kwiatów i
życzeń od rodziny i najbliższych Jubilatki.
Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar również odwiedziła szanowną Stulatkę w dniu
jej święta. Pani Burmistrz zło-

żyła Jubilatce serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, szacunku i miłości najbliższych na kolejne lata. Wrę-

czyła również bukiet kwiatów,
okolicznościowy dyplom oraz
prezent urodzinowy.

Info UG Suchań/opr red

Ińsko
Byli mieszkańcy Ińska przekazali flagę o niebiesko- białych barwach, która dołączy do eksponatów zgromadzonych w Ińskiej Izbie
Pamięci. W przyszłym roku do Izby Pamięci trafią wszystkie eksponaty z terenu Ińska gromadzone przez lata przez byłych mieszkańców.

7 września Pani Helena Staszczyk świętowała setne urodziny

Gmina Suchań

Zakończyła się przebudowa
drogi gminnej do Żukowa
W miniony wtorek, 8 września zostały odebrane roboty budowlane związane z realizacją
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi do miejscowości Żukowo”.

W ramach przebudowy drogi prowadzącej do Żukowa wymieniona została nawierzchnia jezdni i wykonane zostały umocnione pobocza
redakcja@dziennikstargardzki.pl

W ramach zakończonych prac
na drodze gminnej od miejscowości Żukowo w kierunki drogi
krajowej nr 10 na odcinku o długości 995 m wymieniona została nawierzchnia jezdni i wykonane zostały umocnione pobocza. Wykonawcą prac była firma Rebudrog Sp.zo.o. z Rębusza. Wartość zakończonych robót to 542.188,50 zł.
Na realizację tego zadania
Burmistrz Suchania Stanisława
Bodnar uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
Przebudowa drogi wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Info UG Suchań/opr red

Marianowo/Dzwonowo
Biblioteka Filialna w Dzwonowie przyłączyła się do akcji Narodowe Czytanie. Fragmenty „Balladyny Juliusza Słowackiego przeczytali pracownicy biblioteki oraz pracownicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Akcję zorganizowano dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Kobylanka/Rekowo
Sołectwo Rekowo przygotowało dla dzieci warsztaty mydlarskie.
Dzieci wraz z rodzicami świetnie się bawili i miło spędzili czas. Była
zabawa kształtem i zapachem. Przy użyciu foremek dzieci zrobiły
różne kształty i figurki z mydła.
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Mieszkańcy ruszyli do lasów

Sezon na grzyby otwarty
Prawdziwki, podgrzybki, maślaki, kanie i borowiki takie grzyby można znaleźć w lasach
powiatu stargardzkiego na początku sezonu grzybowego. Mamy już pierwsze zdjęcia z
tegorocznych zbiorów.

W lasy w okolicy Dobrzan wybrał się także pan Artur Lubczyński wraz z żoną Beatą ze wsi Lipka, gdzie znalazł okazałe Prawdziwki

Pani Beata Lubczyńska wraz z mężem wybrała się na zbiór w
okolice Dobrzan. Jak
mówi, na chwilę obecną w gminie Dolice,
skąd pochodzi, w lasach spotkać można
tylko Kanie i Maślaki. Ale w Dobrzanach,
jest już większa różnorodność. Na terenie
powiatu grzyby pojawiły się także w okolicach miejscowości Poczernin, Chociwel czy
Marianowo.
PS

Do lasu w środę 9.9.2020 wybrała się pani Anna Stefaniak i zebrała dwa sporej
wielkości kosze grzybów w okolicach chociwelki
Maślaki z okolic Dolic

W zeszłym roku pani Beata
Lubczyńska znalazła w okolicy wsi Lipka, w której pełni funkcję sołtysa takiego
prawdziwka. W tym również
liczy na udane zbiory

Kanie (okolice Dolic)

ogłoszenie

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Kierownika w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku, będzie
odpowiedzialna między innymi za:
• Nadzorowanie i prowadzenie spraw związanych z: zarządzaniem
i utrzymaniem dróg, oświetleniem ulic i skwerów,
komunikacją miejską, zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków,
utrzymaniem zieleni.
• Zapewnienie prawidłowego i terminowego realizowania spraw
podległych wydziałowi,
• Wykonywanie kontroli podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na
rzecz gminy.
Od kandydata na wyżej wymienionym stanowisku, oczekujemy:
• Umiejętności dobrej organizacji pracy.
• Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole.
• Dyspozycyjności, sumienności, zaangażowania.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka, tel. 91 392 6204,
e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami
ogłoszenia
na stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce "wolne stanowiska".
Dokumenty należy składać w Biurze Interesanta do 22 września 2020 roku,
w zamkniętych opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem
„Kierownik GKMiOŚ”

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Referent w Referacie Gospodarki Odpadami
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku
będzie odpowiedzialna za:
• Realizację płatności gotówkowych ;
• Sporządzanie raportów kasowych;
• Odprowadzanie gotówki do banku ;
Od osoby na wyżej wymienionym stanowisku oczekujemy:
• Umiejętności dobrej organizacji pracy;
• Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole;
• Dyspozycyjności, sumienności, zaangażowania;
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 5 do dnia
22 września 2020 roku, w zamkniętych, opatrzonych imieniem i
nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „Kasjer w Referacie Gospodarki Odpadami”.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka, tel. 913926204,
e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.

Ogłoszenia w gazecie

karolinasb@domjudy.pl • Tel. 506 638 789
511 407 627
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Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
13 września 2020
Syr 27, 30-28, 7 • Ps 103 • Rz 14,
7-9 • Mt 18, 21-35
Z Ewangelii wg św. Mateusza:
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?».
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że
aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne
jest królestwo niebieskie do króla,
który chciał się rozliczyć ze swymi
sługami. Gdy zaczął się rozliczać,
przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy
talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać
go razem z żoną, dziećmi i całym
jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu
do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi
cierpliwość, a wszystko ci oddam”.
Pan ulitował się nad owym sługą,
uwolnił go i dług mu darował. Lecz
gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed
nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak
nie chciał, lecz poszedł i wtrącił
go do więzienia, dopóki nie odda
długu. Współsłudzy jego, widząc,
co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu
panu wszystko, co zaszło. Wtedy
pan jego, wezwawszy go, rzekł mu:
„Sługo niegodziwy! Darowałem ci
cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś
był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad
tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan
jego kazał wydać go katom, dopóki
mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy
z serca swemu bratu».
(Mt 18, 21-35)
Dobre pytanie: „czy mam przebaczyć aż siedem razy?”. Nie mówi Piotrowi i nam wszystkim
Jezus i dodaje: „aż siedemdziesiąt
siedem razy”! Ciekawe, czy ktoś
odważy się pierwszy i po prostu
przebaczy. Jeśli nie, to karuzela
wyrównania, odwetu i mściwości będzie się kręcić w najlepsze
redakcja@dziennikstargardzki.pl

i bez końca. Pan Jezus proponuje
przebaczenie jako sposób na przekraczanie i domykanie krzywdzących spraw, na nierozdrapywanie
i niepielęgnowanie ran. Bez roszczeń, jeśli nawet jest wina. Może
to dziwna logika: jest wina, nie ma
kary. Ale może jest to logika zbawienna, zwłaszcza gdy domaganie
się kary przybiera postać obsesji.
Opowiadał raz jeden zakonnik, który od blisko 20 lat pracuje
jako misjonarz w Japonii, że jedną z większych przeszkód na drodze do ewangelizacji tego kraju
jest głęboko zakorzeniona w tamtej kulturze niezdolność do wybaczania. Zewnętrzne opanowanie
i uprzejmość, o której wspomina każdy turysta przyjeżdżający z
Kraju Kwitnącej Wiśni, są najczęściej jedynie maską głęboko poranionego w środku człowieka.
Efekt jest taki, że w sytuacji stresującej większość Japończyków po
prostu wybucha złością i zaczyna
krzyczeć lub, co gorsza, popełniają
samobójstwo (nie radząc sobie ze
swoimi emocjami oraz pustką w
sercu). W ciągu ostatnich 12 lat
średnio ponad 30 tysięcy osób
rocznie odebrało sobie życie w bogatym i wysoko rozwiniętym kraju. Statystyki te są niezwykle alarmujące – przekraczają pięciokrotnie liczbę zabitych w ciągu roku
w wypadkach na drodze. Japonia
posiada najwyższy wskaźnik samobójstw w krajach wchodzących
w skład G7. Choć od 8 lat w kwestii samobójstw ogólnie obserwuje się tendencje spadkową, liczba
małoletnich odbierających sobie
życie nadal rośnie. Od 2014 jest to
pierwsza przyczyna śmierci wśród
młodych dorosłych Japończyków.
Wskaźnik samobójstw w Kraju Kwitnącej Wiśni wynosi 16,8
przypadków na 100.000 mieszkańców.
Niezdolność do przebaczania
zabija. Być może dlatego Jezus
w swoim nauczaniu nieustannie
podkreśla, że zdolność do przebaczania jest podstawą życia wspólnotowego. Brak miłosierdzia w
znoszeniu cudzych słabości to
zgoda na nieustający konflikt, który zżera człowieka od środka. Kto
nie przebacza, sam wymierza sobie karę. Ciągła koncentracja na
złu, którego człowiek doświadczył, przedłuża jego działanie.
Rany, które mogłyby się już dawno zagoić, ciągle ropieją i sprawiają ból. Nietrudno się domyśleć, jak
toksyczna może być taka osoba
dla wspólnoty.
Przebaczenie nie jest rzeczą łatwą, gdyż świadomość zła, którego doświadczyliśmy ze strony naszego „oprawcy”, nie pozwala nam

patrzeć na niego z miłością. Tylko Bóg tak potrafi. Dlatego potrzebujemy Jego łaski. On ma moc
uzdrowić i naprawić to, co w nas
zostało zniszczone przez grzech.
Ma moc przywrócić człowiekowi
pierwotną doskonałość. Doświadczamy tego w sakramencie spowiedzi, kiedy Bóg uzdrawia nasze
serce. Pojawia się radość, wraca
życie. Człowiek czuje się jak nowo
narodzony. Ma pragnienie czynienia dobra.
Przebaczenie nie jest jednorazową czynnością, jest procesem. Dopóki w moim sercu jest niepokój i
chęć zemsty, nie ma mowy o przebaczeniu. To, co Bóg może uczynić jednym aktem swojej woli,
człowiek osiąga, wytrwale współpracując z łaską. Dlatego mylił się
Piotr, który chciał policzyć, ile razy
należy przebaczać. W tym świecie,
niestety, nasze relacje są skażone
grzechem. Dlatego przebaczenie
to gotowość do stałego odpowiadania dobrem na zło. Tylko wtedy możemy z czystym sumieniem
modlić się do Boga: „Odpuść nam
nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
Pismo Święte pozwala nam domyślać się, że Bóg z powodu naszych grzechów odczuwa jakieś
tajemnicze cierpienia. W Księdze
Izajasza Pan Bóg się skarży: «Przykrość Mi zadajesz swoimi grzechami, występkami swoimi mnie
zamęczasz». Nie pojmiemy, co to
jest ból miłości w nieskończenie
doskonałym Bogu. Nie pojmiemy, jakim ciężarem dla Ojca nas
wszystkich muszą być te wszystkie
nienawiści, jakimi my, Jego dzieci,
jesteśmy wzajemnie podzieleni. I
te wszystkie niegodziwości, jakimi
się wzajemnie krzywdzimy.
Ja i ty niby niewiele możemy
tu coś zmienić. A przecież to, co
możemy, to jest naprawdę wiele.
Każdy z nas może pracować nad
uzdrowieniem swoich relacji z innymi, naprawiać to, co się da naprawić i budować w sobie postawę
przebaczenia, zamiast hodować w
sobie zawziętą pamięć o doznanych krzywdach. Bo jak nam pokazuje Pan Jezus w dzisiejszej
Ewangelii, to naprawdę jest wielka bezczelność, że ja, któremu Bóg
okazał tak wiele miłosierdzia, nie
chcę przebaczyć mojemu bliźniemu czegoś nieporównanie mniejszego.
Jesteśmy bardzo podobni do bestii, gdy zabijamy. Jesteśmy bardzo
podobni do ludzi, gdy osądzamy.
Jesteśmy bardzo podobni do Boga,
gdy przebaczamy.
Ks. Rafał Sorkowicz SChr

Koronacja Figury
Matki Bożej
Cierpiącej

15 września o godzinie 17.00 w Kościele pw. Miłosierdzia
Bożego odbędzie się Msza Święta i Koronacja Figury Matki Bożej Cierpiącej.
Nabożeństwu będzie przewodniczył Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński.
Program duchowego przygotowania do Koronacji Figury Matki Bożej Cierpiącej w
dniach 11-15.09 przedstawia

ogłoszenie

się następująco: piątek (11.09) o
godzinie 11.30 Nowenna, sobota (12.09) o godzinie 11.30 Nowenna, niedziela (13.09) o godzinie 17.30 Nowenna, poniedziałek (14.09) o godzinie 11.30
Nowenna
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Świadkowie historii: NSZZ Solidarność – Zdzisław Rygiel Senior

„Konieczność działania wynikała z niezgody na to, co serwował nam system”
W naszym cyklu przedstawiamy sylwetkę Zdzisława Rygla Seniora, działacza opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u, który najpierw swoim udziałem w strajku
w ZNTK w 1970 r. a następnie przez działalność w Solidarności, przypłaconą więzieniem i represjami, wpisał się w historię walczących o wolną od komunizmu Polskę.

Zdzisław Rygiel Senior

Zdzisław Józef Rygiel (Senior)
przyszedł na świat 28 listopada 1951
r. w Stargardzie. Jego rodzina przybyła do naszego miasta jako pionierzy za chlebem. W domu było dwoje
dzieci starszy Stefan i młodszy Zdzisław – nasz bohater.
W kraju nędzy
- Moja mama Józefa pochodziła z Tarnowa a tata Antoni przybył
z okolic Rzeszowa. Tata pracował
jako spawacz, natomiast mama znalazła zatrudnienie na kolei, a później w ZNTK – rozpoczyna swoje
wspomnienie Zdzisław Rygiel Senior - Byliśmy typową niewyróżniającą się od innych polską rodziną
o tradycjach katolickich. W czasie
mojego dzieciństwa komuna zrównała wszystkich w niedostatku. Byliśmy stale niedożywieni z powodu
skrajnej biedy, jaka w tamtym czasie
panowała. Jedliśmy chleb moczony w wodzie i posypywany cukrem.
Podobnie jak moi koledzy lubiłem
sport. Gra w piłkę nożną była dla
nas odskocznią od szarej codzienności. A dla mojego brata Stefana
stała się wręcz życiową i poważną
pasją, gdyż z czasem zaczął grać dla
Błękitnych Stargard – opowiada pan
Zdzisław.
„Niewłaściwe” pytania
- W domu, pewnie ze względów
bezpieczeństwa, z początku unikano poruszania tematów politycznych i historycznych. Dopiero kiedy
miałem 15 lat, dziadek Piotr zaczął
opowiadać mi o faktach historycznych, zwłaszcza tych dotyczących
Katynia, przy czym nie omieszkał
mnie ostrzec, bym traktował ostrożnie tę wiedzę, gdyż zabronione jest
o tym mówić oficjalnie. Niemniej ta
opowiedziana przez dziadka wersja
historii była dla mnie prawdziwym
szokiem, wpływającym na moją wyobraźnię i z czasem kształtującym
mój osobisty etos. Jak się rychło
okazało nie tylko w naszym domu
opowiadano o tych strasznych faktach – wyznaje pan Zdzisław - Pamiętam, że w ostatniej klasie szkoły podstawowej, zarówno ja jak i

inni koledzy, jakby zapomniawszy o
przestrogach starszych, zaczęliśmy
żądać od nauczycieli prawdy historycznej o Katyniu. W szkole zapanowała konsternacja. Dyrekcja poczuła się w obowiązku stłumić w zarodku to niepożądane poszukiwanie prawdy wśród młodzieży. Zdarzyło się nawet, że jeden z uczniów
został usunięty ze szkoły za zadawanie niewygodnych pytań. Mnie
też dyrekcja wzięła na celownik. Za
niepoprawną młodzieńczą dociekliwość konsekwencją było wezwanie
do szkoły mojej mamy. Pewnie w
rozmowie dyrektor musiał zapowiedzieć mamie, że zostanę, podobnie
jak kolega, usunięty jeśli nadal będę
drążył historię w nieodpowiedni
sposób. Pamiętam, jak w domu musiałem zapewniać mamę, że już nie
będę zadawał „niewłaściwych” pytań na lekcji historii, a przed tatą to
musiałem wręcz klęczeć, by mi wybaczył taką nieostrożność. Zrobiłem to dla spokoju rodziców, którzy bali się o mnie. W końcu całe
społeczeństwo było trzymane w ryzach. Jednak coś się we mnie gotowało. Mimo że musiałem żyć w takiej rzeczywistości, to wewnętrznie
się z nią nie godziłem – podkreśla
pan Zdzisław.
- Po ukończeniu szkoły podstawowej, poszedłem najpierw do zawodówki, gdzie uczyłem się zawodu spawacza. Wchodziłem w młodzieńczy wiek. Czułem w sobie autentyczną niechęć do komunizmu,
mimo że może nawet wtedy myślałem, że przyjdzie mi w nim spędzić
całe życie. Niemniej poszukiwałem
takiej przestrzeni funkcjonowania, w której będę mógł mieć choćby namiastkę wolności. Taką sferą
okazał się Kościół. Wiara pomagała przetrwać. Kiedy w 1968 r. doszło
do protestów studentów, to mimo,
że miałem dopiero 17 lat, mogłem
odczuć towarzyszący temu klimat,
choćby ze względu na fakt, że dzieci
naszych sąsiadów w tamtym czasie
studiowały. Mieliśmy więc informacje o studenckim oporze z pierw-

szej ręki – opowiada pan Zdzisław
– Te relacje, podobnie jak wcześniej
opowiadania dziadka, formowały
moją osobowość. W 1968 r. zacząłem pracować w ZNTK oraz poszedłem kontynuować naukę w działającym przy zakładzie technikum dla
pracujących – wspomina.
Krwawy grudzień na Wybrzeżu
Między 14 a 22 grudnia 1970 r. w
Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Elblągu doszło do protestów robotników.
Bezpośrednią ich przyczyną była
wprowadzona 12 grudnia podwyżka cen detalicznych mięsa, a także
przetworów mięsnych oraz innych
artykułów spożywczych. Podwyżka była szczególnie dotkliwa przed
nadchodzącymi świętami. Ceny
wzrosły średnio o 23%. Robotnicy
przystąpili do strajków. Rozpoczęły

Plik ulotek na meczu
Nie minęło sześć lat od grudniowej rewolty na Wybrzeżu, gdy komuniści po raz kolejny podsycili
swoimi decyzjami społeczny gniew.
Tym razem w czerwcu 1976 doszło
do fali strajków w Radomiu, Ursusie
i Płocku po ogłoszeniu przez rząd
Piotra Jaroszewicza drastycznych
podwyżek cen na niektóre towary.
Protesty były brutalnie tłumione
przez milicję. Jednocześnie oficjalna
propaganda nazywała protestujących wichrzycielami i chuliganami.
- Pamiętam, że w tamtym czasie pojechałem na mecz Błękitnych
z Energetykiem Gryfino. Mój brat
grał w składzie Kolejarzy, a ja byłem zapalonym kibicem. I właśnie
we wspomnianym Gryfinie, zupełnie nieoczekiwanie, podczas me-

Zofia i Zdzisław tuż po ślubie

się demonstracje, które były tłumione przez wojsko i milicję. Szczególnie krwawy przebieg protesty miały w Szczecinie, gdzie do strajkujących w Trójmieście i Elblągu przyłączyli się również pracownicy stoczni
im. Adolfa Warskiego. Przez miasto
przeszły wielotysięczne demonstracje atakowane przez wojsko i milicję. Bilans komunistycznych represji związanych z tłumieniem protestów był następujący: w Gdyni zginęło osiemnaście osób, w Szczecinie
szesnaście, w Gdańsku sześć i jedna
w Elblągu. 1164 osoby zostały ranne. Wydarzenia grudniowe nie ograniczyły się tylko do Wybrzeża, do
protestów dołączyły też inne miasta
jak Kraków czy Wałbrzych. Również
do Stargardu dotarło echo walk robotników z uzbrojonym wojskiem
i milicją. W geście solidarności do
strajku przystąpiła również załoga
ZNTK w Stargardzie, gdzie już od
dwóch lat pracował Zdzisław Rygiel - Miałem wtedy 19 lat. Było to
dla mnie silne przeżycie. Nie mogliśmy wtedy uwierzyć, że Polak może
strzelać do Polaka. Powzięliśmy decyzję o strajku. Poczuliśmy, że musimy dać wyraz naszej niezgodzie na
to, jak władza komunikuje się z domagającym się sprawiedliwego traktowania narodem, czyli za pomocą
milicji i wojska – wspomina.

czu, ktoś mnie szturchnął i wręczył
plik ulotek, których treść dotyczyła wydarzeń radomskich. Instynktownie włożyłem te ulotki do kieszeni, a następnego dnia rozdałem
w ZNTK. Do tej pory widzę ludzi
chwytających ulotki w moim zakładzie i czytających po kryjomu, ale z
niesamowitym zainteresowaniem.
Tak silna była wśród nas potrzeba
informacji w świecie serwowanego przez władzę kłamstwa – mówi
opozycjonista.
Zaczyna się Solidarność
Od lipca 1980 r. kraj obejmuje gigantyczna fala strajków wywołanych
podwyżkami cen mięsa i wędlin
oraz przytłaczającymi społeczeństwo warunkami życia. Tym razem
władza nie znajduje już środków do
skutecznego stłumienia oporu, bo
jego skala jest zbyt wielka. Powstaje NSZZ Solidarność a w Szczecinie i
Gdańsku przedstawiciele rządu podpisują sformułowane przez robotników postulaty. Także w Stargardzie
rodziła i formowała się Solidarność.
Zdzisław Rygiel wstępuje w jej szeregi już we wrześniu 1980 r. W następnym roku zostaje członkiem Komisji Oddziałowej Działu Budowy Maszyn w ZNTK, jest też jednocześnie
współtwórcą Sieci Samorządów Pracowniczych w ramach tzw. Sieci w
regionie Pomorze Zachodnie.

- Nazywano nas wśród opozycji antykomunistycznej jako ZNTK
„przeklętym zakładem”, ze względu na to, że było tam bardzo duże
upartyjnienie. Na dwa i pół tysiąca
pracowników, aż ok. pięciuset było
w partii, oczywiście tych niepartyjnych było nadal więcej. Wraz z falą
strajków i powstaniem Solidarności wstąpił, także w naszych ludzi,
nowy duch. Zapanował wśród nas
wielki entuzjazm. Stanisław Wądołowski czy Marian Jurczyk byli dla
nas jako członków rodzącej się „S”
żywymi legendami. Sam ze swej
strony postanowiłem zaangażować
się w rozwijanie działalności samorządów pracowniczych. Działacze
Solidarności jak Roman Kierys czy
Andrzej Korzeb byli moimi współpracownikami. Wzięliśmy na siebie ciężar budowania tych samorządów. Należeliśmy do sieci zakładów, w skład której wchodziły również m.in. Stocznia Szczecińska czy
Wiskord. Jeździliśmy na zebrania
tej sieci dwa razy w miesiącu jako
prezydium, a raz w miesiącu zbierały się wszystkie reprezentujące
swoje zakłady samorządy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że tam gdzie istniał samorząd pracowniczy, sekretarzom była odbierana spora część
kompetencji. Komuniści dość szybko zorientowali się, że grunt osuwa im się spod nóg. Wcześniej było
tak, że najważniejszy był sekretarz,
który miał wyższość nad dyrektorem, który dla przykładu na zebraniach nic się nie odzywał. Dzięki
samorządom mieliśmy także moż-

Zdzisław Rygiel Senior ze swoim dwuletnim synkiem Zdzisiem. 1973 r.

liwość i większą swobodę kierowania do partyjnych dygnitarzy pytań. A jednym z większych osiągnięć działania samorządów było
to, że udało nam się wybrać dyrektora bez udziału partyjnego sekretarza – podkreśla Z. Rygiel - Komuniści byli oczywiście tylko z pozoru ulegli, sam podejrzewałem, że to
była ich gra. Przy nas zawsze grali
na dwie strony. Wydawało nam się,
że mamy kontrolę, bo praca związkowa dobrze nam szła, nie mieliśmy specjalnych kłopotów. Wszystko się udawało. Pomimo tego, że z
511 407 627
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ich strony był swoisty beton, to jednak sądziliśmy, że będą musieli trochę odpuścić – opowiada opozycjonista - Jednakże ten czas budowania
i wprowadzania nowego wymiaru
funkcjonowania życia pracowniczego w ramach Solidarności trwał
niespełna półtora roku. Okazało się,
że komuniści nie chcieli dzielić się
żadną władzą, nawet w znikomym
wymiarze. W kraju wprowadzono
stan wojenny, a rządy objęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
potocznie określana Wroną – opowiada.
Nielegalny kolportaż
Po wprowadzeniu stanu wojennego Zdzisław J. Rygiel podejmuje się
bardzo ryzykownego ze względu na
zaistniałe okoliczności zadania polegającego na kolportażu wydawnictw podziemnych. Działa w charakterze łącznika między TZR Pomorze Zachodnie a podziemnymi
strukturami Podregionu Stargard
Szczeciński - W tamtym czasie mój
syn Zdzisław bardzo ciężko zachorował. Trafił do szpitala na św. Wojciecha w Szczecinie. Miałem więc
stałą przepustkę na oddział szpitalny. Odwiedzając syna, jednocześnie
zajmowałem się przemytem ulotek
i innych materiałów opozycji antykomunistycznej. Działała też wtedy
prężnie służba zdrowia Solidarności
w podziemiu. Stworzone kontakty,
jeszcze w czasie legalnego działania
Solidarności przed wprowadzeniem
stanu wojennego, były liczne. Przez
półtora roku działałem dość intensywnie i skutecznie – wspomina.
Aresztowanie
W kwietniu 1983 r. Zdzisław J.
Rygiel wpada ostatecznie w ręce
bezpieki - Ta półtoraroczna działalność w podziemiu w czasie stanu
wojennego bardzo mnie w jakimś
sensie „rozbestwiła”. Czułem pewien rodzaj „komfortu” i nadzieję,
że może mnie akurat nie namierzą.
SB była skupiona na innych działaczach, takich jak Waldemar Gil czy
Roman Kierys. Niestety moje nadzieje na bezkarność okazały się
płonne. To był kwiecień, sobotnie
popołudnie, właśnie udałem się na
spacer z córką. Mój synek Zdzisiu,
który nie tak dawno opuścił szpital,
mimo że miał na nodze aparat ortopedyczny, nagle podbiegł do mnie
i lekko zdyszany powiedział. „Tato!
Zostaw tutaj ze mną Agnieszkę i
uciekaj! Przyjechał po ciebie dzielnicowy i dwóch cywilów!” Spojrzałem na synka i powiedziałem „Nie
zostawię was samych na ulicy. Idziemy do domu.” W mieszkaniu funkcjonariusze dokonali rewizji. Zabrano mnie do stargardzkiego aresztu
śledczego. Major Baran, SB-ek ze
Szczecina, zajmował się moją sprawą, jednak nie był on już tak kurtuazyjny jak ci, co po mnie przyszli.
Traktował mnie ostro, zadawał wiele pytań. Ja natomiast cały czas się
wszystkiego wypierałem, ale niestety mieli na mnie zbyt duże dowody, bo wcześniej na przesłuchaniach
redakcja@dziennikstargardzki.pl

kilka osób się wygadało. Major Baran zadzwonił wreszcie do prokuratora Najdera. Kazali mi napisać
zeznania. Napisałem więc, że nigdy żadnej działalności podziemnej
nie prowadziłem. Esbecy w trakcie
przesłuchania byli bezczelni. Cały
czas pytali, jaką rolę w podziemiu
spełnia Waldemar Gil. Ja udawałem głupiego i odpowiadałem pytaniem „Waldemar Gil? A kto to
właściwie jest Waldemar Gil?” Pytali mnie również o Romana Kierysa. Powiedziałem, że Roman Kierys to przecież główny spawalnik. I
tyle się ode mnie dowiedzieli. Wtedy przesłuchujący zaproponowali mi paszport w jedną stronę, mówiąc z pogardą – „Dla takich sukinsynów jak ty nie ma miejsca w tym
kraju.” Wtedy powiedziałem „A co z

sąd wydał wyrok w zawieszeniu, ale
i tak bardzo dotkliwa dla mnie pozostawała sama grzywna. Koledzy z
podziemia solidarnościowego urządzili zbiórkę, żebym mógł spłacić
dzięki temu przynajmniej połowę z
zasądzonej kary. Na drugą połowę
jakoś z bólem uciułałem – wspomina nasz bohater.
Działałem mimo wszystko
Mimo ciążącego na nim wyroku,
Zdzisław Rygiel nie przerwał swojego zaangażowania w działanie podziemia solidarnościowego na terenie Stargardu - Raz w miesiącu, jako
działacze zdelegalizowanej Solidarności, spotykaliśmy się w salce katechetycznej w kościele parafialnym św. Jana. Tam mieliśmy możliwość wymiany myśli, spostrzeżeń, i
ustalania planów działań konspira-

W wolnej Polsce Zdzisław Rygiel Senior był przez lata samorządowcem. Tutaj jako
przewodniczący komisji społecznej Rady Miasta. Z lewej Waldemar Gil

żoną?” Jeden z nich ryknął na mnie
od razu – „Co wtrącasz tutaj żonę!
My ciebie nie chcemy, a do żony nic
nie mamy.” Odmówiłem oczywiście
przyjęcia paszportu. Po 48 godzinach w areszcie śledczym w Stargardzie, zostałem przewieziony do zakładu karnego w Goleniowie.
W jednej celi z kryminalistami
- W Goleniowie przez pierwsze
trzy tygodnie byłem w jednej celi z
rasowymi kryminalistami. W celi
było nas ośmiu – jedni z mniejszymi, drudzy z większymi wyrokami,
czyli można powiedzieć, bardziej i
mniej łagodni. Ci najgorsi kryminaliści w ogóle się do mnie nie odzywali. Na domiar złego, po kilku
dniach skończyły mi się papierosy.
Zanim mojej żonie udało się załatwić formalności, żeby dostarczyć
mi paczkę, to minęło chyba z tydzień. Osadzeni, którzy byli przestępcami z tzw. niższej więziennej
hierarchii, czyli ci łagodniejsi mieli do mnie już nieco inne nastawienie, po kryjomu dawali mi papierosy. Dopiero po upływie prawie miesiąca, zostałem osadzony w celi z innymi więźniami politycznymi. W
czerwcu 83 roku w Sądzie Rejonowym w Stargardzie odbył się proces.
Zostałem skazany na półtora roku
więzienia w zawieszeniu na trzy lata
i 50 tysięcy złotych grzywny za nielegalny kolportaż materiałów propagandowych podziemia antykomunistycznego. Po prostu, w opinii
władzy, stanowiłem zagrożenie dla
ówczesnego systemu. Co prawda

cyjnych. Czuliśmy zresztą wtedy, że
mimo licznych represji władzy, ostateczna odwilż pomału do nas przyjdzie. W środku nocy malowaliśmy
na murach znak Polski Walczącej,
czym doprowadzaliśmy czerwonych do szału, bo w godzinach rannych szybko musieli ten znak zamalowywać. Sam musiałem działać
ostrożnie, bo miałem przecież wyrok w zawieszeniu i w razie wpadki, z automatu trafiłbym za kratki na
półtora roku. Niemiej jednak każda
akcja mająca na celu mimo podejmowanego ryzyka podtrzymać na
duchu ludzi, była dla mnie jak tlen
dla płuc. Musiałem to robić. Czułem w sobie jakiś wewnętrzny imperatyw – wyznaje.
Nastaje czas przełomu
I tak przyszedł rok 1988 i fala

strajków, jaka wiosną i latem ogarnęła m.in. załogi MPK w Bydgoszczy i Inowrocławiu, Hutę im. Lenina
w Krakowie czy Stocznię w Gdańsku, 17 sierpnia strajk objął również
port w Szczecinie. Przyczyną była
wprowadzona przez wicepremiera
Zdzisława Sadowskiego najwyższa
od 1982 r. podwyżka cen. Ponadto
nasiliły się represje wobec podziemnej Solidarności. Społeczeństwo
było rozgoryczone opłakanym stanem gospodarki. Władze nie przebierały w środkach tłumiąc protesty.
Dla przykładu w nocy z 4 na 5 maja
w Nowej Hucie strajkujących robotników zaatakowała brygada antyterrorystyczna, obchodząc się z nimi
bardzo brutalnie. Strajki trwały do 3
września 1988 r. Tego właśnie dnia
zaprzestały strajku załogi portu w
Szczecinie i kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju. Władze
rozpoczęły represje wobec uczestników strajków, jednakże opór Polaków był już dla władzy zbyt silny,
co w konsekwencji doprowadziło
do obrad Okrągłego Stołu.
12 września 1988 r., czyli kilka dni
po zakończonych strajkach, w Porcie Szczecińskim powstaje Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny
(MKO) NSZZ Solidarność Regionu
Pomorza Zachodniego. W następnym roku Zdzisław Rygiel zostaje członkiem prezydium w MKO a
także prezydium Komisji Zakładowej w ZNTK.
- Jeszcze przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu wystąpiliśmy
do prezydenta Stargardu o przyznanie lokalu. Czuło się sprzyjający klimat. Działaliśmy już wtedy jako pełnomocnicy MKO przy Radzie Narodowej. Roman Kierys był pełnomocnikiem ds. kontaktów w województwie, a Andrzej Korzeb został
wysłany na odcinek spraw usług komunalnych. Po obradach Okrągłego
Stołu działaliśmy już legalnie, najpierw w komisji zakładowej a później w podregionie. W 1989 r. zostałem wybrany do Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Szczecinie.
Działałem tam przez 21 lat. Tak naprawdę z działalności na niwie społeczno-politycznej wykluczył mnie
dopiero udar, którego doznałem kilka lat temu – mówi Z. Rygiel.

Samorządność w wolnym kraju
Po upadku komunizmu, Zdzisław
Rygiel Senior odnalazł się działając
w samorządzie lokalnym. W latach
1990-2002 zasiadał w stargardzkiej
Radzie Miasta, pełniąc w niej m.in.
funkcję przewodniczącego komisji społecznej między 1998 a 2002 r.
Sprawował też funkcję przewodniczącego Zakładowej Komisji Rewizyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. W latach 1990-96 należał
do Porozumienia Centrum. Od 1997
do 2002 działał w Ruchu Społecznym Akcji Wyborczej Solidarność.
- Nigdy nie ulegało dla mnie wątpliwości, że komunizm był największą zarazą, jaka się naszemu narodowi przydarzyła. Nawet po upadku komuny, gdy pierwsza kadencja
w samorządzie była dla nas zwycięska, to już dwie następne rządziła
lewica. Ludzie zdaje się dość szybko zapomnieli czym była komuna i
poszli łatwo na lep „pięknej mowy”
dawnych czerwonych przebranych
w szaty nauczycieli demokracji. A
przecież komuniści i ich lewico-

W 2010 r. Zdzisław Rygiel Senior zostaje
odznaczony z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

wi spadkobiercy swoimi działaniami nieraz już pokazali, że nie radzą
sobie ze sprawami gospodarczymi,
że tylko czarują społeczeństwo. To
właśnie na nas, ludziach Solidarności, spoczął w najtrudniejszym okresie ciężar przeprowadzenia kraju od
gospodarki centralnie sterowanej do
kapitalizmu – kończy Z. Rygiel.
Zdzisław Rygiel wraz ze śp. żoną
Zofią miał dwoje dzieci Agnieszkę
i Zdzisława, który jest sekretarzem
miasta oraz przewodniczącym Rady
Powiatu. Doczekał się też 5 wnuków
– Filipa, Macieja, Jana, Franciszka i
Karola.

Załoga ZNTK z Marianem Krzaklewskim, ówczesnym przewodniczącym NSZZ Solidarność. 1997 r.

Piotr Słomski
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OBWIESZCZENIE
Starosta Stargardzki zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018
r. poz. 1474 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek:
Wójta Gminy Kobylanka
wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę
i rozbudowę dróg gminnych nr 450003Z i nr 450013Z (budowa chodnika) na terenie dz. nr geod.:
40/2, 42, 45,/5, 57, 170, 176 obr. Motaniec gm. Kobylanka; dz. nr geod. 835/3 obr. Niedźwiedź gm.
Kobylanka, oraz część dz. nr geod.: 40/1, 41/4, 41/6, 43/2, 43/3, 46/3, 44, 74/5, 50/1, 52/1, 60/14,
174/1, 174/4, 174/10, 174/8, 174/7, 174/3, 180 obr. Motaniec gm. Kobylanka.
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1 (pokój 222) w godzinach 800 – 1600.
Dzień publicznego obwieszczenia o wydaniu decyzji: 11.09.2020 r.
Starosta Stargardzki

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Dolice
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Dolice
Sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Pomietów, oznaczonej numerem działki 79 o pow. 400 m2, rodzaj
użytku grunty rolne zabudowane Br-RIIIa, posiadającej urządzoną
księgę wieczystą SZ2T/00013355/7 w Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice określa funkcję przedmiotowego terenu jako „ użytki rolne”
Cena wywoławcza nieruchomości – 6 606,00 zł
Wysokość wadium – 670,00 zł

POWIAT STARGARDZKI

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU
Starosta Stargardzki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na terenie
gmin powiatu stargardzkiego funkcjonują następujące punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

ADRESY PUNKTÓW I GODZINY PRZYJĘĆ :

PUNKT NR 1 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Zespół Szkół Nr 2, Os. Zachód B15a, 73-110 Stargard
• godz. 13.00 -17.00 poniedziałek - czwartek (ferie i wakacje w godz. 11.00 -15.00)
Urząd Gminy w Kobylance, ul. Jeziorna 6, 73-108 Kobylanka (budynek OSP)
• godz. 12.30-16.30 - piątek
•
PUNKT NR 2 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Urząd Gminy w Dolicach, ul. Ogrodowa 18, 73-115 Dolice
• godz. 9.00-13.00 - wtorek i piątek
• 7.30-11.30 - środa
Urząd Gminy w Marianowie, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo
• godz. 10.00-14.00 - poniedziałek i czwartek
PUNKT NR 3 - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Urząd Miejski w Chociwlu, ul. Zwyciezców1, 73-120 Chociwel
• godz. 14.00-18.00 - poniedziałek
• godz. 12.30-16.30 - piątek
Urząd Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5
• godz. 7.30-11.30 - wtorek
• godz. 11.30-15.30 - czwartek
Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań
• godz. 13.00-17.00 - środa
PUNKT NR 4- NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Urząd Miejski w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
• godz. 12.00-16.00 - poniedziałek
• godz. 8.30-12.30 - środa
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dabrowa 20
• godz. 11.30- 15.30 - wtorek
Urząd Miejski w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko
• godz. 8.00-12.00 – czwartek
Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań
• godz. 8.00-12.00 – piątek
PUNKT NR 5 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Urząd Miejski w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko
• godz. 9.30-13.30 - poniedziałek
Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań
• godz. 11.00-15.00 - wtorek
Urząd Miejski w Chociwlu, ul. Zwyciezców1, 73-120 Chociwel
• godz. 12.30-16.30 -środa
Urząd Miejski w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
• godz. 11.00-15.00 - czwartek
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 20
• godz. 9.00-13.00 - piątek
Rejestracja telefoniczna: (91) 48 04 923 / zapisy https://np.ms.gov.pl

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2020 r. w
sali Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Gminy Dolice,
ul. Ogrodowa 18 (wejście od strony parkingu) o godzinie 11:00
Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej wyżej, należy wnieść na
rachunek Urzędu Gminy Dolice - numer rachunku bankowego: 78
9387 1026 2600 0358 2000 0030 lub w kasie Banku Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Dolice ul. Wiejska 3 od poniedziałku
do czwartku w godz. 730-1400, w piątek w godz. 900-1630 najpóźniej
do dnia 12.10.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Dolice.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Dolice, oraz zostało opublikowane na
stronie internetowej urzędu: www.dolice.pl oraz w biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dolice.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w
Urzędzie Gminy Dolice ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, Referat
Budownictwa i Funduszy Pomocowych pok. 11, tel. 91 564 01 29
wew. 51.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Dolice
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Dolice
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie
Dolice, oznaczonej numerem działki 1289/4 o pow. 637 m2, rodzaj użytku grunty orne RIVa, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ2T/000108937/9 w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice określa funkcję
przedmiotowego terenu jako „ strefa rozwoju funkcji osadniczych (mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa, usługowa),
ogrody, sady, stanowiska archeologiczne objęte ochrona W-I”.
Cena wywoławcza nieruchomości – 3 600,00 zł
Wysokość wadium – 360,00 zł
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2020 r. w
sali Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Gminy Dolice,
ul. Ogrodowa 18 (wejście od strony parkingu) o godzinie 10:00
Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej wyżej, należy wnieść na
rachunek Urzędu Gminy Dolice - numer rachunku bankowego: 78
9387 1026 2600 0358 2000 0030 lub w kasie Banku Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Dolice ul. Wiejska 3 od poniedziałku
do czwartku w godz. 730-1400, w piątek w godz. 900-1630 najpóźniej
do dnia 12.10.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Dolice.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Dolice, oraz zostało opublikowane na
stronie internetowej urzędu: www.dolice.pl oraz w biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dolice.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w
Urzędzie Gminy Dolice ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, Referat
Budownictwa i Funduszy Pomocowych pok. 11, tel. 91 564 01 29
wew. 51.
511 407 627
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Pokaz Alpak w Barzkowicach
Pomimo trudności pandemicznych w ZODR w Barzkowicach udało się zorganizować
w dniach 29-30 sierpnia na terenach wystawowych III Międzyregionalny Pokaz Alpak
wraz z towarzyszącą mu wystawą zwierząt.
W wystawie oprócz Alpak
udział brały także: kuce, osiołki,
kozy, owce, strusie, pawie, króliki, gęsi, kaczki, kury, perliczki
i gołębie.
Zainteresowanie szczególnie
wzbudzał, pokaz alpak, przędzenia wełny i alpakoterapia. Emocje wśród najmłodszych przysporzyło podsumowanie zabawy plastycznej online „Spotkanie z alpakami”.
ZODR zaprasza na kolejną
imprezę, która odbędzie się pod

Alpaki cieszyły się dużym zainteresowaniem osób przybyłych do Barzkowic

Odbył się pokaz przędzenia wełny
Oprócz pokazu Alpak przygotowano rónież stoiska z kwiatami i krzewami

ogłoszenie

koniec września. 26 i 27 września w godzinach 10-17 odbędzie się Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska. W programie
przewidziano wiele atrakcji, w
tym m.in. rozstrzygnięcie konkursów: Agro-Eko-Turystyczne
„Zielone Lato” 2020 oraz fotograficznego ,,Wieś moją dumą”.
Nie zabraknie stoisk pszczelarskich, ogrodniczych, rękodzielniczych, a także handlowych i
gastronomicznych.
Info ZODR Barzkowice

Podczas wystawy rozstrzygnięto konkurs plastyczny Spotkanie z Alpakami
ogłoszenie

Nie musisz dojeżdżać na uczelnię!

Zrób magistra w Stargardzie!
Pedagogika
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Licencjackie

Podyplomowe

Szczecin 91 48 38 171

Stargard 91 577 83 60
redakcja@dziennikstargardzki.pl

PraktycznieNajlepsi.pl
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Wojewódzka Klasa Okręgowa

Weekend bez zwycięstwa
Żadnej z pięciu drużyn reprezentujących powiat stargardzki w szczecińskiej klasie okręgowej nie udało się odnieść zwycięstwa podczas weekendowych spotkań 6. kolejki rozgrywek. Dorobek punktowy nieznacznie powiększyli jedynie piłkarze Orkana Suchań,
natomiast Piast Chociwel, Unia Dolice i Orzeł Grzędzice poniosły porażki.

Orły z Grzędzic musiały uznać wyższość Energetyków z Gryfina

Bardzo nieudany weekend
mają za sobą piłkarze reprezentujący nasz powiat w wojewódzkiej okręgówce. Piast Chociwel
i Unia Dolice doznały domowych porażek. Orzeł Grzędzice
jako jedyny przegrał z kretesem
w niedzielę. Dobre słowo można zatem powiedzieć tylko o zawodnikach Orkana Suchań, którzy cały czas gonili wynik i ostatecznie podzielili się punktami
z Kłosem Pełczyce. Wreszcie, w

szóstej serii gier pauzowała Zorza Dobrzany.
Chociwelanie rywalizujący w
sobotę z Mierzynianką stracili
pierwszą bramkę już w 10. minucie gry, a kwadrans później
przegrywali 0:2. W tym momencie nie było mowy o udanym zakończeniu. Stać ich było tylko
na honorowe trafienie autorstwa
Mariusza Kortusa. Również wynikiem 1:3 zakończył się domowy mecz Unitów z Dolic. Pod-

opieczni Łukasza Świątka przegrali w tym stosunku z Sokołem Pyrzyce, a strzelcem jedynej
bramki dla pokonanych był Piotr
Orłowski. Na boisku w Gryfinie nie poradzili sobie ponadto
piłkarze z Grzędzic. Po celnym
strzale Łukasza Rociwa w 67.
minucie przegrywali z Energetykiem tylko 1:2, ale chwilę później stracili gola, a całe spotkanie
zakończyło się wynikiem 4:1.
Najwięcej emocji przyniósł zatem pojedynek Orkana Suchań
z Kłosem Pełczyce. Podopieczni
Krzysztofa Denisiuka przegrywali 0:2, 2:3 i 3:4, ale za każdym
razem doprowadzali do wyrównania. Dwie bramki dla Orkana
strzelił Krzysztof Madejak, a po
jednym trafieniu zanotowali Kamil Ważny i Kamil Raniszewski.
W następnej kolejce dojdzie
do jednego meczu derbowego. W niedzielę o godz. 11:00
Orzeł Grzędzice podejmie Unię
Dolice.
M.B.

Kolarstwo

Kolejne medale stargardzkich
kolarek
Czwarty w tym roku medal mistrzostw Polski wywalczyła reprezentantka Stargardzkiego Towarzystwa Cyklistów, Monika Szotowicz, zajmując 2. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego.
Podczas tej samej imprezy srebrny medal wywalczyła ponadto Magdalena Szumska.

Podczas Mistrzostw Polski Masters, które odbyły się 5
września w miejscowości Osiek

koło Oświęcimia, zawodniczki Stargardzkiego Towarzystwa
Cyklistów wywalczyły dwa me-

dale. Po raz czwarty w tym roku
na podium MP stanęła niekwestionowana liderka grupy, Monika Szotowicz, która zajęła
2. miejsce w wyścigu ze startu
wspólnego. Złoty medal przegrała po pasjonującym finiszu
ulegając rywalce o 0,05 sekundy. Wcześniej Monika zdobyła
dwa złote i jeden srebrny medal
w tegorocznych imprezach mistrzowskich.
Ogromną
niespodziankę
podczas tej samej imprezy sprawiła druga ze stargardzkich zawodniczek,
uczestniczących
w mistrzostwach, Magdalena
Szumska. W kategorii K20 sięgnęła również po srebrny medal w wyścigu indywidualnym
przegrywając na mecie o 3 sekundy na finiszu z profesjonalną wioślarką.

Wyniki 6. kolejki, gr. 1:
Stal - Arkonia 1:0,
Mewa - Jeziorak 2:2,
Wybrzeże - Dąb 7:1,
Piast - Mierzynianka 1:3,
Orzeł Ł. - Tanowia 2:6,
Wicher - Prawobrzeże 1:2,
Sparta - Pomorzanin 1:1,
Iskra - Sarmata 3:0,
Fala - Jantar 2:2.
Wyniki 6. kolejki, gr. 2:
Gavia - Ogniwo 5:1,
Iskra - Pogoń 1:6,
Stal - Osadnik 5:1,
Orkan - Kłos 4:4,
Unia - Sokół 1:3,
Odra - Orzeł T. 3:0,
Dąb - Morzycko 3:3,
Energetyk - Orzeł G. 4:1.
Tabela gr. północnej:
1.
Iskra Golczewo		
6
2.
Jeziorak Szczecin
6
3.
Pomorzanin Nowogard 6
4.
Prawobrzeże Świnoujście 6
5.
Arkonia Szczecin
6
6.
Mewa Resko		
6
7.
Sarmata Dobra		
6
8.
Piast Chociwel		 6
9.
Stal Szczecin		
6
10. Jantar Dziwnów		
6
11. Wybrzeże Rewal		
6
12. Mierzynianka Mierzyn 6
13. Sparta Gryfice		
6
14. Tanowia Tanowo		
6
15. Dąb Dębice		
6
16. KS Fala Międzyzdroje
6
17. Wicher Brojce		
6
18. Orzeł Łożnica		
6

14
14
12
12
11
11
10
9
8
8
8
8
7
6
4
4
2
0

18-6
20-7
14-4
13-9
12-6
14-10
11-11
11-14
10-10
13-11
11-9
9-9
7-14
14-14
7-18
7-12
5-14
6-24

Tabela gr. południowej:
1.
Odra Chojna		
2.
CRS Pogoń Barlinek
3.
Energetyk Gryfino
4.
Dąb Dębno		
5.
Kłos Pełczyce		
6.
Iskra Banie		
7.
Sokół Pyrzyce		
8.
Stal Lipiany		
9.
Gavia Choszczno
10. Osadnik Myślibórz
11. Unia Dolice		
12. Morzycko Moryń
13. Orzeł Grzędzice		
14. Orzeł Trzcińsko-Zdrój
15. Zorza Dobrzany		
16. Ogniwo Babinek		
17. Orkan Suchań		

13
13
12
11
10
10
10
9
9
7
7
7
5
4
4
3
2

22-7
22-8
18-14
11-7
12-13
10-12
10-13
20-12
10-8
13-10
8-14
12-11
8-12
7-15
10-15
7-23
14-20

6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
5
6
6
5
5
6

M.B.
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IV liga zachodniopomorska

Kluczevia wygrywa w dziesiątkę
Wysokie zwycięstwo w 8. kolejce piłkarskiej IV ligi odnieśli piłkarze Polskiego Cukru
Kluczevia Stargard. Podopiecznym Marcina Narkuna nie przeszkodziła w tym gra w osłabieniu przez godzinę meczu. Pierwszy punkt wyjazdowy wywalczyli ponadto Biali Sądów,
a rezerwy Błękitnych Stargard po kolejnej porażce spadli na ostatnie miejsce w tabeli.

Biali zajmują 6. miejsce w tabeli IV ligi

Piłkarze Polskiego Cukru
Kluczevia Stargard rozpoczęli obecny sezon od domowego zwycięstwa, ale w kolejnych
grach prezentowali bardzo zróżnicowaną formę. W minioną sobotę pokazali jednak, że kandydują do znacznie wyższego miejsca w tabeli, niż zajmują. Przed
własną publicznością pokonali Gryfitów z Kamienia Pomorskiego, 4:1, mimo że przez godzinę grali w dziesiątkę przeciwko jedenastce przeciwnika. Swoje spotkanie w dziesiątkę zakończyli również Biali Sądów. Nie
przeszkodziło to jednak podopiecznym Tomasza Kaczora
w zdobyciu pierwszego wyjaz-

dowego punktu po remisie 2:2
z Sokołem Karlino. Jako jedyni spośród naszych przedstawicieli mecz 8. kolejki w komplecie ukończyli zatem tylko gracze
rezerw Błękitnych Stargard. Nie
podołali jednak zamykającej tabelę Iskierce, przegrywając u siebie, 1:2.
Kluczevia mecz z Gryfem rozpoczęła od błyskawicznego trafienia Piotra Surmy, potem jednak oddała inicjatywę przyjezdnym. W efekcie doszło do wyrównania, a w 32. minucie Tomasz Królak sprokurował karnego, za co został odesłany na
trybuny. Marek Ufnal obronił na
szczęście strzał z jedenastu me-

trów, a kilka minut później uratował swój zespół broniąc w sytuacji na sam. Grająca w dziesiątkę Kluczevia w drugiej połowie
dominowała już na murawie. Do
siatki przeciwnika trafiali Wiktor
Wiśniewski i dwukrotnie Grzegorz Magnuski, dzięki czemu
mecz zakończył się efektowną
wygraną gospodarzy, 4:1.
Bohaterem Białych Sądów w
wyjazdowym spotkaniu z Sokołem okazał się Marcin Ćwiek.
Strzelił obie bramki dla swojego zespołu i był najgroźniejszym zawodnikiem na boisku.
Mało brakowało, aby Biali grający w dziesiątkę od 53. minuty po
czerwonej kartce dla Tomasza
Pustelnika, dowieźli zwycięstwo
do końca pojedynku. Na cztery
minuty przed końcem gospodarze zdołali jednak pokonać Marcela Skwiruta doprowadzając do
remisu.
Nie wiedzie się natomiast w
tym sezonie podopiecznym Roberta Gajdy. Młodzi zawodnicy wywodzący się w większości
z Akademii Piłkarskiej ponieśli
w sobotę piątą porażkę w sezonie. Na własnym boisku nie uporali się z zamykającą dotąd tabelę, Iskierką Szczecin. Dla stargardzian honorową bramkę strzelił
dopiero w doliczonym czasie gry
Dominik Lis.
M.B.

Polski Cukier Kluczevia Stargard – Gryf Kamień Pom. 4:1 (1:1)
Bramki: P. Surma (7`), Wiśniewski (49`), G. Magnuski (57 i 59`)
– Kurka (19`)
Kluczevia: Ufnal – Szczygielski, Królak, Wiśniewski (75` Nowicki), Banach, Groński (88` Zima), R. Surma (70` Wrzeszcz), P. Surma, Bartoszyński, M. Magnuski (86` Wolski), G. Magnuski (75`
Rdzeń)
Czerwona kartka: Królak (Kluczevia, 32`)
Sokół Karlino – Biali Sądów 2:2 (0:1)
Bramki: Karpiński (51`), Gozdal (86`) – Ćwiek 2 (17 i 61`)
Biali: Skwirut - Kmieć, Nitecki, Pustelnik, Piekarek, Błaż, Rybka
(75` Korcz), Garbicz, Wójcik (65` Świercz), Gicewicz, Ćwiek (84`
Karpała).
Czerwona kartka: Pustelnik (Biali, 53`)
Błękitni II Stargard – Iskierka Szczecin 1:2 (0:1)
Bramki: Lis (90`) – Baba (24`), Górski (65`)
Błękitni II: Sasiak - Jałoszyński, Konopski, Pelikan, Sawczak - Lis,
Klimek (46’ Purczyński), Bednarski, Kacprzyk (46’ Grzeszczak),
Zdunek - Piskorz
Pozostałe wyniki 8. kolejki:
Rasel - Vineta 0:0,
Ina - Lech 4:1,
Orzeł - Mechanik 0:5,
Rega - MKP 3:1,
Leśnik - Sparta 1:2,
Darłovia - Wieża 0:0,
Olimp - Polonia 7:0.
Tabela IV ligi:
1.
Hutnik Szczecin		
2.
Sokół Karlino		
3.
Vineta Wolin		
4.
Olimp Gościno		
5.
Wieża Postomino
6.
Biali Sądów		
7.
Rega Trzebiatów		
8.
Darłovia Darłowo
9.
Ina Goleniów		
10. Lech Czaplinek		
11. PC Kluczevia Stargard
12. Sparta Węgorzyno
13. Polonia Płoty		
14. Rasel Dygowo		
15. MKP Szczecinek		
16. Mechanik Bobolice
17. Gryf Kamień Pom.
18. GKS Leśnik Manowo
19. Iskierka Szczecin		
20. Orzeł Wałcz		
21. Błękitni II Stargard

7
7
8
8
8
8
8
8
8
7
7
8
8
7
7
8
8
7
8
8
7

21
16
15
15
14
13
13
13
13
10
10
10
9
8
8
7
7
7
7
5
4

22-7
18-9
17-9
21-13
18-14
15-14
14-16
16-12
18-16
9-10
17-15
12-16
13-25
13-15
12-14
13-14
14-16
11-14
10-16
5-17
12-18

Kluczevia-Gryf

Piłka nożna kobiet

Porażka Błękitnych po zaciętej walce
W 2. kolejce rozgrywek III-ligowych, piłkarki Błękitnych Stargard przegrały na wyjeździe z zespołem GOSRiT Luzino, 2:3. Podopieczne Bartłomieja Zdunka odrobiły dwubramkową stratę, ale na bramkę utraconą w 86. minucie nie zdążyły już odpowiedzieć.
Na inaugurację sezonu 2020/21
piłkarki Błękitnych Stargard zwyciężyły w Lęborku, 4:1. W drugiej kolejce miały jednak znacznie trudniejszego przeciwnika. Z ekipą GOSRiT-u Luzino przegrały bowiem w
poprzednim sezonie, w dodatku ponownie nie mogły liczyć na wsparcie kibiców rozgrywając spotkanie
na obcym terenie.
Mecz rozpoczął się od huragaredakcja@dziennikstargardzki.pl

nowych ataków gospodyń, które
szybko doprowadziły do znakomitej okazji. Już w 7. minucie gry wywalczyły rzut karny, a po chwili zamieniły jedenastkę na bramkę dającą prowadzenie. Ta sytuacja niestety nie pobudziła podopiecznych
Bartłomieja Zdunka, które nadal
były zbyt bierne w ataku. Skupiły się
na defensywie, ale w 42. minucie,
po błędzie całej defensywy, straciły

drugą bramkę. Na szczęście jeszcze
przed przerwą kontaktowego gola
strzeliła Natalia Gugała.
Druga połowa wyglądała już zgoła odmiennie. Stargardzianki ruszyły bowiem do natarcia, zaczęły stwarzać bramkowe okazje. I gdy
na kwadrans przed końcem doprowadziły do wyrównania po bramce
strzelonej ponownie przez Gugałę,
wydawało się, że odwrócą losy poje-

dynku. Wciąż atakowały, ale niestety
z kontry bramkę strzeliły piłkarki z
Luzina. Końcówka nie zmieniła już
wyniku.
W najbliższą niedzielę, 13 wrze-

śnia o godz. 14.30 Błękitne Stargard
wreszcie zaprezentują się przed własną publicznością. Na boisku przy
ul. Ceglanej podejmą Energetyka
Gryfino.
M.B.
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Z nagrodą!

KRZYŻÓWKA

Dwie pierwsze osoby, które przyjdą we wtorek z właściwie rozwiązaną krzyżówką i hasłem, otrzymają najnowsze wydanie Dziennika
Stargardzkiego. Gazetę można odebrać od godziny 9.00 w siedzibie redakcji przy ul.Pierwszej Brygady 35 pokój 602. Powodzenia!
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Pionowo:
1. Łukasiński lub Czuma
2. ... Sumac, piosenkarka
3. efektowne podrzucanie
4. rzadki pierwiastek chemiczny
5. zastępuje każdą kartę
6. kosmopolityczny,
chroniony w Polsce ptak
7. znosi jaja
8. Władysław, książę polski
9. patetyczny utwór
10. drążek do ćwiczeń
gimnastycznych
11. rozstrzyga w sprawach
administracyjnych
12. stolica województwa
podkarpackiego
13. wyprawa myśliwska
w Afryce
14. krzew o srebrzystych
baziach
15. kółka przy butach

16. wariatka
17. kolebka podobna
do bryczki
18. miasto w płd. Jordanii
19. pan z 26 II
20. sztuczny kauczuk
21. waszeć
22. statek marynarki wojennej
23. kryta lektyka
z Dalekiego Wschodu
24. koralowiec lub stułbia
25. miasto w Etiopii
26. ogród ze zwierzętami
27. rodzaj fali
28. rządził Rosją
29. werset Koranu
30. miasto wojewódzkie,
ośrodek sportu
szybowcowego
31. Władysław, generał
(1892-1970)
32. według Biblii

stworzyciel świata
33. miasto i port w Nowej Gwinei
34. ... Gomez de la Serna
35. królewski rozporządzenie
36. strata towaru na wadze
37. matka wiatrów
38. wulkaniczny komin
39. ryba nie lubiąca Wigilii
40. środek do czyszczenia
41. Midori ..., japońska
łyżwiarka.
Poziomo:
42. także demograficzny
43. groźny przylądek
44. instrument muzyczny
45. osuwisko
46. muszla w sanitariacie
47. reklamowany proszek
do prania
48. mityczny lotniarz
49. biblijne określenie nędznika
50. imię kabaretowej Pigwy

51. wiertło dawniej
52. środek odurzający
53. Indianin znad Orinoko
54. sztyft do ust
55. hiszpańska Agnieszka
56. fanatyk, zapaleniec
57. oddzielenie się od rodziny
kilku rojów pszczelich
58. oddzielny pokój, w którym
umieszcza się osoby
podejrzane o chorobę
zakaźną
59. wieje nad Gardą
60. cząstka materii
61. Prost lub Delon
62. odwaga, waleczność
63. rzeka w Bieszczadach
64. amerykański urząd
do spraw wywiadu
65. komonica, rośnie
na łąkach
66. słynna ... P.

67. sworzeń
68. niewielki mur
69. Patrick, amer. lekkoatleta,
mistrz olimp. w rzucie
młotem (1920)
70. Artur, tenisista amerykański
71. wysyłka listu
72. koszula śmiertelna
lub prześcieradło
okrywające nieboszczyka
73. zw. org.
74. pokarm dla zwierząt
75. część twarzy
76. lemur, akuba
77. szary metal, l. a. 39
78. ptak z rzędu siewkowatych
79. dawna gra w karty
80. tam oddawano cześć
Afrodycie.
PODPOWIEDŹ:
ARAWAK, KER, MAAN, PAFOS,
WINT, YMA
511 407 627
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dla dzieci i młodzieży

Zrób to saM

Rok szkolny rozpoczęty, biurko przygotowane więc zachęcam was do zrobienia przyborników na kredki i długopisy.
Potrzebne materiały: plastikowe butelki, nożyczki, farby i czarny flamaster.

Młody artysta

Co w trawie piszczy
Nagroda Nobla jest wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw
i ludzkości.

Nagroda ta została ustanowiona przez szwedzkiego naukowca
i wynalazcę dynamitu Alfreda Nobla. Przyznawanie tej nagrody
było realizacją jego ostatniej woli. Nagroda jest przyznawana
od 1901 roku przez króla Szwecji. Uroczystość wręczenia nagrody odbywa się w Sztokholmie zawsze 10 grudnia (dzień ten jest
dniem śmierci fundatora).
Każdy z nagrodzonych laureatów otrzymuje nagrodę pieniężną,
aby mógł bez zamartwiania się o finanse w spokoju kontynuować swoją naukową, literacką lub pokojową pracę. Otrzymuje
również złoty medal oraz dyplom honorowy. Nagrody Nobla są
przyznawane co roku w następujących dziedzinach: fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury oraz pokojowa nagroda.
Nagroda Nobla jest najbardziej prestiżową nagrodą na świecie.
Jako ciekawostki związane z tą nagrodą warto wspomnieć, że
najmłodsza laureatka miała 17 lat i otrzymała pokojową nagrodę, była nią Malala Yousafzai z Pakistanu. Najstarszy noblista miał
97 lat, był nim John B. Goodenough otrzymał nagrodę w dziedzinie chemii.
Było również kilku wielokrotnie nagradzanych noblistów: Maria
Skłodowska-Curie otrzymała dwie nagrody z dziedziny fizyki
oraz chemii, Linus Pauling otrzymał nagrodę w dziedzinie chemii
oraz pokojową. John Bardeen otrzymał dwie nagrody w dziedzinie fizyki, Frederick Sanger dwie nagrody z dziedziny chemii.
Organizacja Czerwonego Krzyża również otrzymała czterokrotnie nagrodę pokojową.
Były również sytuacje związane z odmową przyjęcia nagrody, w
większości spowodowane sytuacjami politycznymi w krajach nagrodzonych laureatów.
W Polsce zostało nagrodzonych nagrodą Nobla siedem osób:
W roku 1903 oraz 1911 nagrodzę w dziedzinie fizyki i chemii
otrzymała Maria Skłodowska-Curie.
W 1905 roku w dziedzinie literatury nagrodę otrzymał
Henryk Sienkiewicz.
W 1924 roku w dziedzinie literatury nagrodę otrzymał
Władysław Reymont.
W 1980 roku w dziedzinie literatury wręczono nagrodę
Czesławowi Miłoszowi.
W 1983 roku pokojową nagrodę wręczono Lechowi Wałęsie.
W 1996 roku w dziedzinie literatury nagrodę otrzymała
Wisława Szymborska.
Za rok 2018 wręczoną w 2019 roku w dziedzinie literatury nagrodę otrzymała Olga Tokarczuk.
Nagrodę Nobla dostało do 2019 r. 950 osób i organizacji, w tym
54 kobiety.
Pierwszą nagrodzoną kobietą była Maria Skłodowska-Curie.
10 grudnia 2020 kolejni laureaci otrzymają nagrodę.
Do tej pory zachęcam was, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście do
przeczytania wybranego przez was dzieła literackiego polskiego
noblisty lub noblistki.
W kolejnych CooLtUroWNIKaCH polecę wam kilka wspaniałych, dzieł naszych noblistów. Nauczę was również pisać
LIMErYKI - krótkie utwory literackie, w których pisaniu niedoścignioną mistrzynią była nasza noblistka Wisława szymborska .

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

Apteki Dyżurne
w Stargardzie

PRACA

dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

11.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
12.09.2020 r. „Centrum”
ul. Czarnieckiego 1e
91-834-00-05
13.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
14.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
15.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
16.09.2020 r. „Centrum”
ul. Czarnieckiego 1e
91-834-00-05
17.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

• Zatrudnię kierowcę C+E, może
być emeryt, również dorywczo,
kraj. Tel. 783 678 674

5 0 g r za

s ł ow o

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom w Żabowie. Działka 1/4 ha . Tel. 695 359 355

• Sprzedam działki budowlane w
Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 576-41-10, lub
695-986-397
• Działkę budowlaną o pow. 3000
m2 z linią brzegową Jeziora Woświn. Cena 30 zł/m2. Tel. (91) 43918-80 lub 502-914-559

Marcin Brański
Michał Padiasek

Sekretariat
Dorota Mariańska
Kolportaż
Leszek Gulak

Reklama
tel. 91 39 22 165
tel. 506 638 789
redakcja@dziennikstargardzki.pl
Wydawca/druk
DJ Media Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 10
73-150 Łobez
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do adiustacji nadesłanych tekstów.
Za treść ogłoszeń i reklam
redakcja nie odpowiada.
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www.dziennikstargardzki.pl

• Sprzedam opony zimowe Michelin Primacy Alpin 225 55 R16, 4
szt. , tel. 605 522 340

ROLNICTWO
• Sprzedam kombajn ziemniaczany jednorzędowy, sprawny.
Tel. 721-973-716

• Kurki odchowane 600539790

• Linówko, działka pod budowę lub
rekreację nad jeziorem. 660 206
833
• Sprzedam działki pod zabudowę ok. 1000 m2 w Nowogardzie
przy Asnyka. Tel. 501 307 666

• Koszenie mulczowanie łąk.
Belowanie siana i słomy, tel
608 01 39 95

• Sprzedam działki budowlane w
Ostrzycy i Ogorzelach 603 198
280

• Ziemniaki paszowe. 608 01 39 95

• Cisewo działka pod budowę 1000
m2. 660 206 833

MOTORYZACJA
• Silnik do łódki Wietierok 83, sprawny, nie
używany od 6 lat. Tel. (91) 579-11-45

• Sprzedam 4 koła letnie do Fiata
Seicento, bieżnik dobry, 145/70
R13. Cena za komplet 100 zł. Tel.
668-399-239

Redakcja
Piotr Słomski (red. naczelny)
Tel: 511 407 627

• Kierowca C+E Polska – Szwecja.
Tel. 601420009

• Sprzedam
mieszankę
zbożową, kosiarkę dyskową,
kombajn zbożowy Bizon,
przyczepa jednoosiowa, beczka do wody 3000 l, przyczepa ośmiotonowa, dmuchawa do zboża, żmijka, obora
do wynajęcia na działalność.
Tel. 667 477 772

• Sprzedam 2 silniki do Zetora i 4
koła pełne do koparki Fuks. Dzwonić po 18.00. Tel. 692-598-580

ul. Pierwszej Brygady 35
pokój 602
73-110 Stargard
Redakcja czynna
od pon. do pt.
w godz. 8.00-16.00
tel. 511 407 627
91 573 09 96
redakcja@
dziennikstargardzki.pl

• Emeryt z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności podejmie pracę jako dozorca, portier
lub konserwator terenów płaskich. Tel. (91) 573-42-12

• Sprzedam Peugot 206 rok prod.
2002, zarejestrowany, sprawny
technicznie, cena 2900 do negocjacji. Tel. 725 776 973

• Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718

•

•
•
•

• Sprzedam opony letnie Vredestein Sportrac 215/50 R17, 4 szt, tel.
605 522 340
• Sprzedam stalowe felgi do VW
Golf V, 4 szt. 15”, tel 605 522 340

•

USŁUGI
Wnoszenie-znoszenie mebli oraz innych gabarytów
-firma Kuba Meble Stargard.
Tel. 698196 463
Budowa domów i remonty,
wolne terminy. 601 676 404
Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608
013 995
Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyjmie zlecenie na budowę
domów od podstaw, przekładek dachów, docieplenia, układanie kostki, różne
rodzaje. Tel. 607 137 081;
Transport, przeprowadzki,
opróżnienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

• Zatrudnię kierowcę C+E,
Norwegia – Czechy – Słowacja - Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie, Tel. 607 585 561
• Zatrudnię blacharza/lakiernika/mechanika. Tel. 603742-034
• Opiekunki do Niemiec od
zaraz. 533 848 005
• Zatrudnię kierowcę C+E, Norwegia – Czechy – Słowacja Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie, Tel. 607 585 561
• Praca w Szwecji/okolice
Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel.
+46762185566 – Daniel
• AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wymagany
j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do 1500
euro/mies. ,wyjazdy od
zaraz, sprawdzone oferty,
legalnie 737 451 825 lub
737-886-919 lub 737-489914
• Zatrudnię mechanika samochodów
ciężarowych.
885 555 263
• Zatrudnię murarzy. Dobre
warunki. tel. 502 568 622
• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w
Szwecji. Wszelkie informacje
pod nr telefonu: +46 762 18
55 66 – Daniel
Wykończenia wnętrz, układanie kafelek, szpachlowanie,
malowanie, montaż płyt gipsowych, paneli podłogowych.
Wieloletnie doświadczenie.

Tel. 609-007-154

• Zatrudnię elektryków mogą
być emeryci cały, pół, ćwierć
etatu praca na budowie lub
w warsztacie. Tel. 606 824 461
INNE
• Stary kredens kuchenny. Tel. 504704-445

• Sprzedam płyty warstwowe.
Tel. 507 893 890
• Sprzedam Akordeon 80 Bas
Muza z futerałem. Jak nowy.
Cena 350 zł. Tel. 668-399-239
• Kupię stare polskie komiksy i literaturę polską. Tel. 790 716 816
• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
• Stary kredens kuchenny. Tel.
504-704-445
• Sprzedam zegarek Samsung Galaxy Gear Fit, nowy, tel. 605 522
340
• Sprzedam TV plazmowy 42 cale
LG, z dyskiem twardym, tel. 605
522 340
• Sprzedam szafkę kuchenną brązowo-biała, z płytą indukcyjną, z
blatem, tel. 605 522 340
• Sprzedam sofę skórzaną trzyosobową typu SONIA ciemny
brąz, drewno, z funkcją spania,
tel. 605 522 340
• Sprzedam Pralko-suszarka HOOVER WDXA 5117AH-S, wkład
11 kg, tel. 605 522 340.
• Sprzedam drewno suche
tanio. 691 848 026
• Drewno, bukowe, dębowe,
pocięte, porąbane. Tel. 603
353 789
• Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny
wiszacy
firmy vaillant - junkers-bosch niemiecki do
mieszkania,domu
z
gwarancja
serwisowa
cena od 1.000zl tel 691
686 772

KOSIARKI TRAWNIKOWE
TRAKTORKI, KOSY,
GLEBOGRYZARKI
Kupuj u profesionalisty - 25 lat na rynku

Serwis - Doradztwo - Kredyty - Części
MTD, Stihl, Stiga - PHU „SWISSPOL”
Stargard, Strachocin 44a - tel. 91 577 52 03
Stargard, ul. Czarnieckiego 10 - tel. 91 578 61 11

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369
Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
511 407 627
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Informacja turystyczna

91 578 54 66

Telefony alarmowe
Policja
997,112
Straż Pożarna
998 lub 91 578 87 50
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Miejska
986 lub 91 577 50 90
Żandarmeria
91 576 62 30
Pogotowie Energetyczne
991
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Ciepłownicze
993
Pogotowie
wodnokanalizacyjne
91 578 35 80
Pogotowie weterynaryjne
91 577 00 30
Dyżur nocny
Przychodnie Poradnie
Szpital Centrala
Przychodnia nr 6
Poradnia Medycyny Pracy
Fam Med
NZOZ „Zachód”

91 573 89 99
91 577 63 55
91 578 56 16 lub
91 834 27 44
91 573 89 99
91 578 38 74
91 573 21 90

Przychodnia
91 576 63 28
Ewa Lek
91 834 04 76
NZOZ „Medis”
91 577 26 00
Centrum Medyczne
„Consilius”
577 55 66
Przychodnia Specjalistyczna
ul. Staszica
91 578 37 45
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
91 578 46 93
NSZOZ Hipokrates
91 834 40 50
WOMP Al. Żołnierza
91 573 64 00
Urzędy
Urząd Miasta
91 578 48 81
Starostwo Powiatowe
91 480 48 00
Urząd Gminy
91 561 34 10
Urząd Skarbowy
91 576 32 00
Powiatowy Urząd Pracy
91 578 40 01
Urząd Stanu Cywilnego
91 577 26 66
Instytucje
Sąd Rejonowy
91 578 74 31
Prokuratura Rejonowa
91 577 13 44
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
91 579 25 00
Polski Czerwony Krzyż
91 577 23 00
Ognisko św. Brata Alberta
91 577 65 96
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
91 480 49 09
Punkt Poradnictwa
Rodzinnego
91 834 49 67
Klub Abstynenta „Ala”
91 834 60 60
lub 698 615 315
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
sekretariat
91 578 45 83
Dział Pomocy Środowiskowej Pracownicy
Socjalni
91 578 45 77,
91 578 45 71
Dział Dodatków Mieszkaniowych 91 578 03 05
Dział Świadczeń Rodzinnych
91 578 03 19
Dział Realizacji Pomocy Społecznej 91 578 02 75
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sekretariat:
ul. Okrzei
91 577 12 74
ul. Bogusława IV
91 577 01 69
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
91 577 15 71, 91 579 27 57
Ujęcie wody
519 546 992
Zakład Oczyszczania Miasta
91 577 01 69, 91 577 02 13
Zakład Obsługi Urządzeń Komunalnych
91 577 65 02
Inne
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
91 578 84 00, 91 578 84 52
Miejski Zakład Komunikacji
91 573 22 13
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
91 578 47 50
Zakład Zagospodarowania
Odpadów
91 573 35 36
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
91 577 10 72
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
91 577 04 26
91 577 55 85
przy kościele św. Jana

91 578 30 50
91 573 21 12
91 573 75 75
91 578 06 36
91 578 30 22
91 576 07 53
91 576 03 14

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Usługi pogrzebowe
Hades
91 573 04 98 lub 509 609 103
MPGK
91 577 15 63 lub 603 184 339
Apteki
Kwiatowa
Euro Apteka
Novum
Alfa
Rodzinna
Apteka z Sercem Prima
Natura
Śródmiejska
Grodzka
Apteka Chopina
Apteka Numer Jeden
Apteka Dyżurna
(przy Palcu Słonecznym)
Apteka Miętowa
Zachodnia
Vita
Staromiejska
PZF Cefarm Szczecin,
ul. Piłsudskiego
PZF Cefarm Szczecin,
ul. Szczecińska
Nowa
Na Zdrowie
Przy Luxpolu
Centrum
Dbam o Zdrowie

91 577 63 14
91 577 50 86
91 577 50 13
91 834 08 60
91 835 20 11
91 563 64 12
91 578 30 38
91 834 62 66
91 836 82 32
91 577 25 00
91 391 79 17
91 391 03 04
570 211 005
91 573 38 79
91 577 55 10
91 577 24 43
91 577 17 68

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

91 573 46 09
91 577 59 90
91 573 89 60
91 834 75 97
91 834 00 05
91 578 51 01
91 579 04 83
91 578 11 18
91 836 95 59

Poczta
ul. Wieniawskiego
ul. Pogodna
ul. Szczecińska (Tesco)
ul. Lotników
ul. Lechonia
ul. Tańskiego
ul. Szczecińska 71
ul. Barnima
ul. Kwiatowa
ul. Pocztowa

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

500-216-523
91 573 55 52
91 573 50 39
91 576 01 69
91 835 98 71
91 834 52 37
91 573 76 90
91 578 10 08
91 577 05 91
91 578 57 58

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

Kultura
Muzeum
Książnica Stargardzka
Stargardzkie Centrum
Kultury
Klub Wojskowy
Młodzieżowy Dom Kultury
Dom Kultury Kolejarza
Sport
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Młodzieżowy Ośrodek
Sportowy
Kręgielnia Rondo

91 578 38 35
91 578 82 40
91 578 32 31
91 576 64 75
91 834 43 01
91 573 23 24
91 573 25 70
91 834 52 63
91 834 10 20

Taxi
Plus Taxi
665 790 000
Lider Taxi
91 573 00 00
Halo Taxi
91 577 11 77
Gryf Taxi
91 573 44 44
Szach Taxi
91 573 33 33
Gabinety Weterynaryjne
Vis Vitalis ul. Łabędzia 22
505 960 829
Pro Amicis
ul. Pierwszej Brygady 21 A
91 577 51 68
Janusz Grabiec
ul. Wieniawskiego 16
607 654 021
Gabinet Weterynaryjny Pietrzyk
Os. Zachód A9
91 573 35 83
Małgorzata Lidwin Kaźmierkiewicz
Al. Żołnieża 15 A
501- 103-523
Ewa Czarny
ul. Krakowska
602 297 601
GMINY
Gmina Stargard
Urząd Gminy
91 561 34 10
GOPS
91 561 34 40
Gmina Chociwel
Urząd Gminy
91 56 22 001
Urząd Pocztowy
91 562 20 41
MGOPS
91 5622273
NZOZ
91 562 20 22
Apteka Kelina
91 5622055
Apteka Hibiskus
63 2799370
Gab. Stomatologiczny Katarzyna Brtleja
Gromada
502444762
Gab. Weterynaryjny Adamski Andrzej
91 5622028
Gmina Dobrzany
Urząd Gminy
91 5620201
Urząd Pocztowy
91 5620007
MGOPS
91 5620202
Przychodnia Zdrowia Milewski
91 5620111
Przychodnia NZOZ „LekStomed” 508902458
Apteka Nowa
91 5620860
Apteka Dbam o Zdrowie
915783604
Gab. Stomatologiczny Natalia Petrasz Śliwicka
91 5620111

PRZEPIS

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

Gmina Marianowo
Urząd Gminy
91 5613866
Urząd Pocztowy
91 5613820
GOPS
91 5613866
NZOZ
91 5613810
Punkt Apteczny Medica
91 5618210
Gab. Stomatologiczny Maja Kucharczyk
601111111
Gab. Stomatologiczny Agnieszka
MatkowskaMatysik
602516095
Gmina Stara Dąbrowa
Urząd Gminy
91 5739820
Urząd Pocztowy
91 5613520
GOPS
91 5613568 lub 91 8356898
Poradnia Medycyny Rodzinnej Cztery Pory
Roku
91 3972295
Gab. Stomatologiczny Magdalena
Brożek-Sztajnke
663773208
Gabinety stomatologiczne:
Vegadent
91 5782889
NZOZ MK Wasilewscy
669780309
ArtMedica
91 3076644
Rawicki Wojciech
601554441
NZOZ Mazur
91 5733660
Wedent
91 5615155
NZOZ Os. Zachód B14
91 5737373
Dentimex
91 5737339
DentalRondo
91 8340505
Węcławik Maria
91 5733311
Horak B, Kościelniak M.
91 5782325
DKdent Kozaczyńska
91 5761117
Rychterowicz J., AnikoWłodarczyk M.
607996697
Centrum Zdrowia
604340927
Iwona KmieciakKulesza
91 5784744
Szajko Dorota
602798068
Romuald Bąk, Szafranek Elżbieta 91 5781215
Ługowska Lucjana
91 5786997
Anna Matysiak
601750804
Roman Hamulak
91 5786242
Kłeczek Joanna
91 4694135
WaliszewskaWoźniak Lucyna
91 5775872
Unidental
91 5731416
Duodent II
91 5786185
DmowskaKlemm Ewa
91 5775401
MDent
91 5781994 lub 502462038
Brzozowska Jolanta
91 5786855
Duodent
91 5733207
Frydryszewska Elżbieta
91 5776662
Goryczko Alicja
91 5731852
Kucharska Bożena
91 5760081
Wojsowicz Agata
91 5781902
LenkajtisWalczowska Małgorzata 603589011
Matysiak Anna
91 5770200
Medis
91 5772600
RybickaKania Anna
91 5762630
Stankiewicz Grażyna
91 5775951

Sakiewki z ciasta francuskiego
z kurczakiem

Składniki:
2 opakowania ciasta francuskiego
średniej wielkości pierś z kurczaka
2 cebule czerwone
250 g ricotty
200 g rukoli
sól, pieprz, papryka ostra,
czosnek suszony
Sposób przygotowania:
Pierś z kurczaka myjemy, osuszamy i kroimy w kostkę. Oprószamy przyprawami i wrzucamy na patelnię z rozgrzaną łyżką oleju. Podsmażamy przez 3-4
minuty. Następnie dodajemy cebulę pokrojoną w piórka i smażymy jeszcze kilka minut. Mięso odstawiamy do wystudzenia.

Rukolę siekamy nożem dość
drobno. Do ricotty dodajemy
sól, pieprz oraz posiekaną rukolę i mieszamy. Jeden płat ciasta francuskiego dzielimy na 15
równych kwadratów. Na środek
każdego nakładamy po łyżeczce kurczaka z cebulą, a także rukoli z ricottą. Wszystkie cztery
wierzchołki kwadratu sklejamy
mocno ze sobą na środku. Czynność powtarzamy z drugim płatem ciasta. Sakiewki smarujemy
jajkiem roztrzepanym widelcem
i posypujemy sezamem. Układamy je w odstępach na blaszce
do pieczenia i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 220 C.
Pieczemy przez około 20 minut
w trybie góra-dół.

ogłoszenie

mgr farm.

ul. M. Reja 5a
tel. 91 577 59 90
91 834 41 23

Danuta Waliszewska
i dr n.farm.
Jerzy Waliszewski
GODZINY PRACY:
pn - pt - 7 -21
sob - 8-15
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Zapaśnicze Mistrzostwa Polski Szkół

Stargard rajem dla zapaśników
Stargardzka hala OSiR była gospodarzem kolejnej edycji Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w zapasach. W imprezie zorganizowanej przez
Feniks Pesta Stargard wzięło udział przeszło 200 młodych zawodników. Stargardzianie wywalczyli pięć złotych medali.

Feniks Pesta Stargard był organizatorem kolejnej edycji Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w zapasach. Zawody
odbyły się na hali OSiR w Stargardzie w dniach 4-6 września i
miały zupełnie odmienny przebieg ze względu na restrykcje
związane z Sars-Cov-2. Mimo
wszystko do naszego miasta
przyjechało 214 zawodników.
Turniej zapaśniczy dla młodych adeptów tej trudnej sztuki
walki jest organizowany przez
nasze miasto od 20 lat, a poziom
sportowy jest coraz wyższy. Do
Stargardu chętnie przyjeżdżają
zawodnicy z całego kraju i za-

granicy. - Cieszą nas pozytyw-

ne opinie ze strony innych klubów za wzorowo, w pełni profesjonalnie przeprowadzoną imprezę sportową. Jednak należy
dodać, iż organizacja i wykonanie na takim poziomie nie byłaby możliwa gdyby nie ludzie
wspierający rodzice, sponsorzy
i sympatycy. To dzięki ich pracy
i ogromnemu zaangażowaniu
zarządu klubu cieszymy się ze
wspaniałych zawodów. Oczywiście, aby zorganizować zawody
niezbędne są finanse i tutaj zawsze możemy liczyć na wsparcie Prezydenta Miasta Rafała Zająca czy naszego sponsora
tytularnego Pesta 2 Mirosława
Rybkowskiego. Serdecznie za to
wsparcie dziękujemy – powiedzieli organizatorzy.
Najlepsi zawodnicy, którzy
uplasowali się w czołowej trójce otrzymali medale natomiast
mistrzowie kraju zostali dodatkowo obdarowani szklanymi
statuetkami. Wyróżniono ponadto pamiątkowymi paterami
po trzech zawodników i zawodniczki, których specjalne jury
uznało najlepszymi zapaśnikami turnieju.
Klasyfikację drużynową mistrzostw wygrali reprezentanci

ZKS-u Koszalin, którzy pokonali Mazowsze Teresin, Husarię Kozielice i Feniks Pesta Stargard. Najlepszymi zawodnikami imprezy uznano Karolinę
Zień z Teresina, stargardzianki
Nikolę Piechocka i Paulinę Kucharczyk oraz Bartłomieja Nowakowskiego (Mazowsze), Filipa Pawlikowskiego oraz Kubę
Wawrzoła (obaj Feniks Pesta).
Indywidualnie po złote medale w swoich kategoriach wiekowych spośród zawodników Feniksa Pesta Stargard sięgnęli:
Nikola Piechocka (50 kg), Paulina Kucharczyk (66 kg), Maja
Pawlikowska (30 kg), Magda
Winiarska (56 kg). Na najwyższym stopniu podium stanął
także reprezentant Zielonych
Stargard, Kamil Rokicki (48 kg).
Drugie lokaty przypadły Mate-

uszowi Kwarciakowi, Filipowi Pawlikowskiemu, Jakubowi
Wawrzole. Natomiast na trze-

cim stopniu podium stanął Łukasz Gocół.
M.B.

Ju jitsu

Worek medali stargardzkich wojowników
Reprezentanci stargardzkiego klubu United Kings Jiu-jitsu Polska uczestniczyli, ze świetnym skutkiem w mistrzostwach Polski w ju jitsu Ne-waza. Z
imprezy wrócili z gradem medali, w tym 13 złotych.
Tegoroczne mistrzostwa Polski w ju jitsu odbywały się w
Bochni. Wybrała się tam duża
grupa zawodników z Valiant/
United Kings. I do Stargardu powróciła w workiem medali, bogatym doświadczeniem i cennymi lekcjami. Złote medale zdobywali: Kacper Rot, Weronika
Rot, Kuba Kowalczyk, Pola Pilżys, Natalia Saja, Kuba Barden,
Kacper Kusz i Daria Kisiel. Natomiast na niższych stopniach

podium stawali: Marysia Barna,
Ksawery Gałkowski, Kasia Perlicka, Julka Kulczycka oraz Kamila Barden.
M.B.

REKLAMA
e-mail:
karolina sb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
511 407 627

