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Nasz felieton

5G w Kraśniku nie
będzie!

22 września radni miasta Kraśnik przegłosowali petycję w
sprawie zdemontowania nadajników Wi-Fi w szkołach, a także blokadzie sieci 5G. Burmistrz
ma jednak inne zdanie na ten
temat i jak mówi, uchwałę uznaje „za wadliwą prawnie” i Wi-Fi
w szkołach wyłączać nie zamierza.
Natychmiast po decyzji radnych Kraśnika ruszyła w kraju
kampania ośmieszania tego protestu. To stały element walki ze
społecznym oporem wobec zagrożenia zdrowotnego, jaki powoduje wzrost tzw. smogu elektromagnetycznego -ośmieszyć,
sprowadzić obawy do wyrazu
ciemnoty i ograniczenia intelektualnego, które nie jest w stanie
pojąć wymogów postępu i zrozumieć wszelakiego dobra, jakie
wynika z rozwoju 5G i patrzenia
nieustannego w ekran internetu
szybkiego… tymczasem.
Tymczasem w takiej nowoczesnej Francji- gdzież do niej
zapyziałemu Kraśnikowi- Wi-Fi
w szkołach i przedszkolach nie
można instalować już od dawna a ostatnio Francuskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło,
że w szkołach nie wolno używać także telefonów komórkowych, tabletów ani interaktywnych zegarków smartwatch. To
zaostrzenie już obowiązujących
przepisów.
W innych krajach jest różnie,
ale jest wiele ograniczeń mających zminimalizować szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego, a że jest ono
szkodliwe to dzisiaj już nikt nie
ma wątpliwości i potwierdza to
wiele badań naukowych.
Według badania z Brazylii,
wykazano bezpośrednie powiązanie pomiędzy zgonami w
wyniku raka w Belo Horizonte (trzecie co do wielkości miasto w Brazylii) a siecią komórkową. Ponad 80% osób, które
zachorowały na pewne rodzaje
nowotworów, mieszkało w pro-

mieniu 500 metrów od jednego z setek masztów telefonii komórkowych zainstalowanych w
mieście. Te nowotwory – wykryte głównie w prostacie, piersiach, płucach, nerkach, wątrobie – to te, które są powiązane z
wystawieniem na działanie pól
elektromagnetycznych.
Badania dotyczące masztów
telefonii komórkowych, które badały powiązanie pomiędzy wystawieniem na działanie
promieniowania i przypadkami raka, były wykonane w San
Francisco oraz miastach Austrii, Niemiec i Izraela, poczynając już od lat 70-tych XX wieku. Wszystkie badania wykazały
podobne wyniki: mieszkając w
pewnym zasięgu nadajników telefonii komórkowej zwiększało
się ryzyko raka, od dwukrotnie
do 121-krotnie w zależności od
rodzaju wykrytego nowotworu.
5G ze względu na zakres stosowanych w tym standardzie
częstotliwości i konieczne „zagęszczenie” nadajników istotnie zwiększa dotychczasowe zagrożenia. Dlatego wiele krajów
rozwijając swoje systemy komunikacyjne rezygnuje z 5G opierając się na przewodowych np.
światłowodowych czy korzystających z sieci energetycznej kanałach przesyłu.
W Polsce grupy obywateli, którym pod nosem w miejscu ich zamieszkania instaluje
się nadajniki, próbują walczyć
z takimi lokalizacjami. Również nieśmiało odzywają się
głosy pojedynczych ekspertów.
Wielu jednak i to tych krzykliwych próbuje zagłuszyć te głosy
rozsądku i rechocze i z radnych
Kraśnika, i ze wszystkich przeciwników współczesnej utopii
elektromagnetycznej…, no cóż
to kolejny dowód na to, że PEM,
już u nas rozlany, już dotąd ponad miarę, rzeczywiście szkodzi
na mózgi.
W naszej gazecie regularnie
piszemy o zagrożeniach PEM,
wspieramy w miarę możliwości protesty przeciwko kolejnym
instalacjom bezprzewodowych
systemów nadawczo odbiorczych. I będziemy to czynić aż
do skutku… Choć trudno dzisiaj przewidzieć do czego musi
dojść, aby przyszło opamiętanie
na rządowe kręgi a zwłaszcza
i finansowe lobby dla którego,
jego korzyść jest najważniejsza.
Marek Słomski

Zadymienie mieszkania,
osobówka uderzyła w drzewo
W miniony weekend 25-27 września strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie odnotowali łącznie 10 zdarzeń.
Jak poinformował nas mł.
kpt. Rafał Matysik w minionych dniach strażacy dwukrotnie byli wzywani do zadymienia
w mieszkaniu.
Do pierwszego zdarzenia doszło na ulicy Wojska Polskiego.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono zadymienie na
klatce schodowej oraz w mieszkaniu nr 5. Powodem zadymienia było zapalenie się paneli
podłogowych składowanych za
piecem kaflowym, który był nagrzany do wysokiej temperatury.
Strażacy ustawili wentylator oddymiający, pootwierali okna na
klatce schodowej i ugasili pożar
przy pomocy gaśnicy proszkowej. Do drugiego pożaru doszło
w budynku jednorodzinnym na
ulicy Bydgoskiej. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia stwierdzono, że ogień wydobywa się z kotłowni zlokalizowanej w budynku gospodarczym przyległym
do domu mieszkalnego jednorodzinnego. Lokatorzy opuścili dom przed przybyciem straży.
Strażacy zabezpieczyli miejsce
zdarzenia. Podano prąd wody do

W miniony piątek 25 września strażacy zostali zadysponowani do zadymienia w
budynku jednorodzinnym na ulicy Bydgoskiej

wnętrza kotłowni i przygaszono
palące się materiały (opał) przy
piecu. Nadpalone materiały wyniesiono na zewnątrz i przelano wodą. Pomieszczenia oddymiono i przewietrzono. Ponadto
strażacy odnotowali 7 zagrożeń
miejscowych. Wśród nich było
zdarzenie drogowe na Drodze
Wojewódzkiej nr 106, między
miejscowościami Stargard i Grabowo. Tam kierowca samochodu osobowego stracił panowanie

nad pojazdem w wyniku czego
auto zjechało z drogi i dachowało. W minioną sobotę strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej zostali zadysponowani do wypadku, do którego doszło na ulicy Niepodległości. Tam 18-letni
kierowca stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w drzewo. W
wyniku zdarzenia kobieta i mężczyzna doznali poważnych obrażeń ciała i zostali przetransportowani do szpitala.

Niepodległości

BMW uderzyło w drzewo.
2 osoby ciężko ranne
W minioną sobotę 26 września na ulicy Niepodległości na Osiedlu Pyrzyckim doszło do
groźnego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego.
Jak poinformował nas podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy stargardzkiej Policji do zdarzenia
doszło po godzinie 19. 18-letni kierowca Audi jadąc w stronę centrum miasta, na łuku

drogi tuż przed stacją benzynową stracił panowanie nad
pojazdem. W wyniku tego
auto zjechało z drogi i uderzyło w przydrożne drzewo.
Autem podróżowały 4 osoby,
dwie z nich kobieta i mężczy-

zna doznały poważnych obrażeń ciała i zostały przetransportowane do szpitala. Jak dodał podkom. Krzysztof Wojsznarowicz ich stan określany
jest jako ciężki.
red

Na Niepodległości doszło do groźnego wypadku, w wyniku którego 2 osoby w stanie ciężkim zostały zabrane do szpitala. Foto. Stoj!Stargard
511 407 627
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Czy powróci połączenie kolejowe z Pyrzycami?
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły nabór wniosków do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus”.
Na liście pojawił się wniosek o modernizację i odbudowę kolejowego korytarza komunikacyjnego Stargard- Pyrzyce- Myślibórz- Dębno- Kostrzyn.
Do PKP PLK S.A. w ramach
programu „Kolej Plus” trafiło 96
wniosków z całej Polski. Zgłoszenia zostały wysłane ze wszystkich województw. Obejmują one
remont, odtworzenie lub budowę nowych linii kolejowych, a
także budowę nowych przystanków, mijanek i łącznic kolejowych. Województwo Zachodniopomorskie złożyło 3 wnioski. Jeden z nich dotyczy modernizacji i
odbudowy kolejowego korytarza
komunikacyjnego Szczecin- Stargard- Pyrzyce- Myślibórz- Dębno- Kostrzyn w śladzie linii kolejowych nr 411, 422 i 410. Kolejne
dotyczą odbudowy i rewitalizacji linii kolejowej nr 415 umożliwiającej przywrócenie połączenia
kolejowego Myślibórz- Gorzów
Wlkp. oraz poprawy przepustowości linii kolejowej nr 403 poprzez budowę stacji Tuczno Krajeńskie.
PKP PLK oceni
każdy wniosek
Budżet Programu „Kolej Plus”
to 6,6 mld zł, w tym ok. 5,6 mld zł
stanowią środki budżetu państwa
tj. 85%, a ok.1 mld zł to środki
jednostek samorządu terytorialnego tj. 15%. Nadesłane wnioski obejmują projekty na kwotę
około 25 mld zł. To czterokrotnie więcej niż obecnie przewiduje Program Kolej Plus. Wnioski
dotyczą linii kolejowych o długości ok. 2 tys. km. Propozycje złożono na nowe trasy, niewykorzystywane od lat lub tylko o ruchu
towarowym. - Inwestycje Kolejowe w ramach Programu Kolej

Plus skutecznie pomogą zwalczyć
wykluczenie komunikacyjne oraz
sprzyjają utrzymaniu gospodarki na ścieżce rozwoju gospodarczego. W regionach poprawią się
warunki życia mieszkańców. Program Kolej Plus to rozwój komunikacji dostępnej, ekologicznej i
atrakcyjnej- powiedział Andrzej
Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Do 26 listopada br. PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. będą szczegółowo analizować każdy wniosek.
Będą rozmowy z wnioskodawcami, by do kolejnego etapu przeszły propozycje, które spełniają
postawione w Programie kryteria. - W kolejnych etapach wykorzystamy nasze doświadczenie i
potencjał do budowy i odbudowy
linii kolejowych lub przystanków,
które zostaną zakwalifikowane
do realizacji. Takie inicjatywy jak
program Kolej Plus pozwalają
eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie
lepszego dostępu do kolei mieszkańcom regionów- powiedział
Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Nadesłane zgłoszenia będą
oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do kolejnego etapu. Później samorządy
będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Po
II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której
wynikiem będzie utworzenie listy
rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu. Program

Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.
Część linii
już wykorzystana
Linia kolejowa nr 411 łącząca m.in. Stargard z Pyrzycami
powstała w 1882 r. W sezonie
2002/2003 na trasie Stargard-Pyrzyce kursowały trzy pary pociągów osobowych, a średni czas ich
przejazdu wynosił 40 min. Pierwszy fragment linii z Siekierek do
Godkowa zamknięto dla ruchu
pasażerskiego 1 sierpnia 1991 r.,
a dla ruchu towarowego w 2000
r. 30 maja 1992 r. całkowicie zamknięto odcinek Pyrzyce-Godków. Ostatni fragment linii ze
Stargardu do Pyrzyc zamknięto
dla ruchu pasażerskiego 14 grudnia 2003 r., otwarto go w styczniu
2004 r., by ponownie w kwietniu
tego samego roku ponownie go
zamknąć. Obecnie na odcinku
Stargard-Stargard Kluczewo odbywa się ruch towarowy do Cukrowni Kluczewo na podstawie
umowy komercyjnej. Część linii
kolejowej łączącej Stargard z Siekierkami została już wykorzystana do innych celów. W 2018 r. w
śladzie rozebranej linii kolejowej
między Trzcińskiem-Zdrojem, a
Siekierkami, kosztem 12 mln zł
wybudowano ścieżkę rowerową o
długości 36 km. W 2020 r. rozebrano tory na moście kolejowych
na Odrze, a w ich miejsce zamontowano nawierzchnię umożliwiającą przejazd rowerów. Obecnie
trwa budowa obwodnicy Myśliborza, której przebieg został wyznaczony po śladzie zlikwidowa-

DK 20, Chociwel-Stargard

Osobówka odbiła się od
barierki i uderzyła w drzewo

redakcja@dziennikstargardzki.pl

9-miesięczne dziecko, które w
wyniku zdarzenia nie doznało
obrażeń ciała, jednakże zostało
przewiezione do szpitala w celu

nej linii kolejowej.
Kilka miesięcy temu pojawiły
się informacje o planowanej budowie obwodnicy Pyrzyc śladem
istniejącego torowiska na terenie
miasta, która miałaby za zadanie
wyprowadzić ruch pojazdów ciężarowych z miasta na jego obrzeża. W lipcu 2019 r. Burmistrz Pyrzyc zwróciła się z pismem do Ministerstwa Infrastruktury o bezpłatne przekazanie terenów kolejowych, które obecnie są liniami czynnymi w rejestrze, ale nieużytkowanymi dla ruchu pociągów od 2014 r. W sprawie tej do
Ministerstwa interpelował poseł
PSL Jarosław Rzepa. W odpowiedzi Rafał Weber, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
poinformował, że działki, które
znajdują się w pasie usytuowania
linii kolejowej nr 411 Stargard-

-Pyrzyce zostały objęte statusem
terenów zamkniętych. - Mając
na uwadze powyższe okoliczności oraz możliwość realizacji zadań wprowadzających usprawnienie komunikacji pasażerskiej,
na chwilę obecną nie identyfikuje się inicjatywy związanej z przeniesieniem na rzecz miasta praw
do gruntu usytuowanego w pasie
utrzymywanych odcinków linii
kolejowych. Należy zauważyć, że
przeniesienie praw do gruntów i
zmiana sposobu ich użytkowania
w praktyce powoduje, że korytarz
drogi kolejowej ulega naruszeniu
i ewentualna modernizacja, czy
przywrócenie linii kolejowej staje
się znacznie utrudnione, droższe
lub wręcz niemożliwe- poinformował Rafał Weber.

kondolencje

W miniony piątek, 25 września na Drodze Krajowej nr 20 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego.
Jak poinformował nas podkom. Krzysztof Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej Policji do zdarzenia doszło
na 18 kilometrze drogi, między miejscowościami Stargard i
Chociwel.
26-letnia kobieta kierująca
pojazdem marki Ford jadąc w
kierunku Dzwonowa na łuku
drogi straciła panowanie nad
pojazdem. Auto zjechało na prawą stronę i uderzyło w barierkę,
następnie odbiło się od barierki i
uderzyło w przydrożne drzewo.
Razem z kobietą podróżowało

Czy pojedziemy przez tę stację na Kluczewie jak dawniej do Pyrzyc

wykonania badań kontrolnych.
Kierująca była trzeźwa i również
nie doznała obrażeń ciała.
red

Wyrazy głębokiego współczucia oraz
słowa wsparcia i otuchy

Panu Mirosławowi Kotwasowi
z powodu śmierci

OJCA

Na DK nr 20 26-letnia kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w barierkę a następnie w drzewo

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz
pracownicy
Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie
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Porozrzucane ubrania pod pojemnikami
na niepotrzebną odzież

Kto zrobił ten raban?
W niedzielę mieszkańcy przechodzący obok SCK na ul. Wojska Polskiego (naprzeciwko
Sądu) zastali bardzo nieprzyjemny widok porozrzucanych ubrań, które wcześniej zostały wyciągnięte z pojemników na niepotrzebną odzież.

Taki widok przy SCK od strony Wojska Polskiego zastali mieszkańcy w niedzielny
ranek. Kto to zrobił.

- Komuś się chyba nudzi i przyszła ochota na raban albo głupi żart. Kiedy przechodziłem w
niedzielę w tym miejscu to zrobiło mi się bardzo nieprzyjemnie
– mówi zażenowany widokiem
rozrzuconych ubrań mieszkaniec
– To wygląda naprawdę fatalnie.
Zastanawia mnie tylko, jakie cele
przyświecają temu, kto tak robi.
Przecież to nie tylko niszczenie
ubrań, które ktoś złożył w tych
pojemnikach, by posłużyły w
szczytnym celu, jakim jest zbiera-

nie niepotrzebnej odzieży na cele
charytatywne, ale również zwykłe
naruszenie porządku publiczne-

go. I to jeszcze w niedzielę, kiedy
ludzie chcą może przespacerować
się przez miasto i mieć miłe wrażenia – podnosi czytelnik.
Na szczęście kiedy przejeżdżaliśmy w tym miejscu w poniedziałkowy poranek, pojemniki zostały
już starannie uprzątnięte a teren
wokół oczyszczony. Apelujemy i
przypominamy, czystość i porządek w miejscu publicznym służy
przecież nam wszystkim. Może
ci, którym w głowie takie niemądre żarty na drugi raz szczerze to
przemyślą.

Sierż. Łukasz Dopierała w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę, który
dokonał kradzieży alkoholu
Na szczęście w poniedziałkowy poranek pojemniki i teren wokół nich zostały
uprzątnięte

UM wyjaśnia: Wszystkiemu winna
awaria zegarów astronomicznych
W ostatnich dniach na ulicy Szczecińskiej, po godz. 19 zgasły światła lamp. Podobną
sytuację można było zobaczyć ok. dwóch tygodni temu na ulicy Wojska Polskiego, gdzie
lampy nie świeciły po godz. 20.

- Kiedy jechałem wieczorem
Szczecińską, to przyznam, że
zdziwiło mnie, że lampy nie
działały. Jak wiadomo jest to
jedna z głównych ulic naszego
miasta, jeździ tam sporo sa-

Policjant Referatu Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie sierż. Łukasz Dopierała w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę,
który dokonał kradzieży alkoholu.

Piotr Słomski

Dlaczego na Szczecińskiej i Wojska Polskiego
zgasły lampy?

Na Szczecińskiej w ostatnim czasie
zgasły światła w godzinach wieczornych

Policjant w czasie
wolnym od służby
zatrzymał złodzieja

mochodów i konieczne jest na
jej długości zachowanie szczególnych warunków bezpieczeństwa – mówi jeden z czytelników.
Podobną sytuację zauważyliśmy na ul. Wojska Polskiego,
kiedy już po zmroku też nie
działały lampy. Tam zresztą
również, podobnie jak na innych ulicach, zwłaszcza tych z
większym natężeniem ruchu
aut i pieszych, ze względów
bezpieczeństwa lampy powinny cały czas się palić.
W związku z tymi sygnałami, zwróciliśmy się z pytaniem do Urzędu Miasta, czy
lampy są wyłączane w związku z oszczędnościami budżetowymi miasta czy awariami? Jeśli są to oszczędności, to
dokładnie na jakich ulicach,

mieszkańcy mogą spodziewać
się czasowych wyłączeń lamp.
Natomiast jeśli jest to związane z awariami, to jaka jest na
chwilę obecną skala problemu
i co miasto robi by mu zaradzić.
Jak się okazuje, chodziło o
awarie. Do sprawy odniósł
się Piotr Styczewski, rzecznik
prasowy UM - Obie opisywane sytuacje miały związek z
awarią zegarów astronomicznych. W przypadku uszkodzenia tego elementu nie można zapalić latarń. Urządzenia
były jednak objęte gwarancją,
dlatego już zostały wymienione na nowe. Na tych ulicach
po zmroku znów jest jasno –
zapewnia urzędnik.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 21 września, kiedy
to policjant stargardzkiej komendy będąc w czasie wolnym
od służby pod jednym z marketów na terenie Stargardu zauważył szarpiącego się ochroniarza
sklepu z nieznanym mężczyzną.
Po chwili ze sklepu wybiegł drugi mężczyzna, który z wypełnionym koszykiem biegł w kierunku ul. Szewskiej.
Funkcjonariusz natychmiast

udał się w pościg. Zatrzymał i
obezwładnił mężczyznę, a następnie na miejsce wezwał patrol Policji.
Jak się okazało zatrzymanym
był 31 latek, który dokonał kradzieży 4 butelek wódki i sześciu
piw.
Mężczyzna został zatrzymany.
Swoje postępowanie będzie musiał wytłumaczyć przed sądem.
KPP Stargard

Odeszli do wieczności...
Pochówki 1.10.2020
BOLESŁAW SZALKA, lat 94, zmarł 27.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00 na
Starym Cmentarzu
Pochówki 2.10.2020
PIOTR KOŁCZ, lat 90, zmarł 26.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00 na
Nowym Cmentarzu
reklama

Piotr Słomski
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Jerzy Waliszewski społecznym opiekunem zabytków

Starosta Iwona Wiśniewska powołała społecznego opiekuna zabytków. Został nim Jerzy Waliszewski znany farmaceuta i od lat stały felietonista
Dziennika Stargardzkiego.

Jerzy Waliszewski społecznym opiekunem zabytków

Społeczny inspektor zabytków został powołany na wniosek Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Sta-

rosta Iwona Wiśniewska zdecydowała, że funkcję tą będzie
pełnił zamieszkały w Stargardzie Jerzy Waliszewski. Jest to
znany aptekarz z historyczną

pasją. Jest sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Stargardu,
organizuje Spacery Historyczne po Stargardzie oraz prowadzi wykłady z cyklu Niedzielne Spotkania Historyczne w
Piwnicy TPS. Wspólnie z żoną
Danutą przygotowuje ciekawe prezentacje podczas Nocy
Muzeów. Ma na swoim koncie wiele tytułów i wyróżnień,
m.in. Mecenasa Kultury.
Status społecznego opiekuna zabytków zgodnie z ustawą
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przysługuje
osobie, która podejmuje działania związane z zachowaniem
wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie. Społeczny opiekun zabyt-

Dom przy ul. Wiejskiej 74A czy 70 A?

Miasto odnosi się do sprawy: Zrobimy
wszystko by rozwiązać ten problem
W piątkowym wydaniu (25 września, nr 63 (2103) w tekście „Kto i kiedy narobił tego
zamieszania” poruszyliśmy sprawę pana Leona Wójcika, który z rodzeństwem chce zbyć
stanowiącą własność część działki wraz z częścią budynku na rzecz miasta (druga część
działki i budynku już należą do miasta) znajdującą się na ulicy Wiejskiej.
Jak informuje pan Leon, prezydent wstępnie wyraził chęć nabycia działki i włączenia jej do zasobu miejskiego. Pojawił się jednak problem z numerem domu,
który znajduje się na działce. Jak
mówi pan Leon, powołując się
na zapis w księdze wieczystej,
numer domu to ul. Wiejska 74
A, jednakże powiatowy Wydział
geodezji, kartografii i katastru
informuje go, że budynek ma
numer Wiejska 70 A.
Pan Leon otrzymał w Urzędzie Miasta informację, że miasto nie może niestety nabyć części budynku i działki jeśli kwestia z numerem budynku nie zostanie sprostowana. Powiatowy
Wydział geodezji zwrócił się do
Urzędu Miasta o wyjaśnienia w
tej sprawie, ponieważ nie dysponuje dokumentami, na podstawie których mógłby potwierdzić,
że budynek i działka faktycznie
mają numer 74 A.
W piśmie skierowanym do
Urzędu Miejskiego oraz podanym do informacji wnioskującego o sprostowanie numeru,
czyli Leona Wójcika czytamy –
W związku z pismem wnioskodawcy dokonano analizy materiałów źródłowych znajdujących się w państwowym zasobie
redakcja@dziennikstargardzki.pl

geodezyjnym i kartograficznym
oraz dokumentów zgromadzonych w operacie ewidencji gruntów i budynków, która wykazała brak dokumentów pozwalających jednoznacznie określić numer porządkowy przedmiotowej
nieruchomości. W związku z powyższym zwracam się z prośbą
o udzielenie informacji czy dla
przedmiotowej nieruchomości
został nadany numer porządkowy zgodnie z art. 47a ust. 5, ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne – czytamy w dokumencie podpisanym z upoważnienia
starosty przez członka Zarządu

powiatu Irenę Agatę Łucką.
Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy UM Piotr Styczewski - Rzeczywiście są pewne rozbieżności w dokumentacji dotyczącej tej nieruchomości. Ustaliliśmy, że w miarę posiadanych
możliwości zrobimy wszystko,
aby rozwiązać problem bez zbędnego fatygowania tego mieszkańca. Pracownicy Urzędu Miejskiego skontaktowali się już z zainteresowanym. Wszystko wskazuje na to, że sprawę uda się załatwić zgodnie z oczekiwaniami.
Piotr Słomski

ków posiada również wiedzę
w zakresie ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami i zajmuje się jej upowszechnianiem.
Społecznym opiekunem zabytków może zostać osoba, która posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, nie była
karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada
wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zadania opiekuna może
wykonywać również osoba
prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej.
Do obowiązków społecznego opiekuna zabytków należy
informowanie służb konserwatorskich o stanie powierzonego obiektu. W sytuacjach
wymagających
natychmiastowej interwencji, może on
zwrócić się z prośbą o pomoc
do instytucji takich jak Państwowa Straż Pożarna, Policja,
Straż Miejska, organu urbanistyki i nadzoru budowlanego
itp. Opiekun zabytków może
być inicjatorem wielu cieka-

wych działań, np.: może złożyć
wniosek o uznanie wybranego obiektu za zabytkowy (wpisanie go na listę obiektów zabytkowych), może starać się
o podjęcie działań zmierzających do odbudowy lub renowacji zabytku. Powinien propagować wartości obiektów
zabytkowych. Może on podejmować inicjatywy zmierzające
do bezpośredniego ratowania
obiektu zabytkowego, może
zasięgać informacji o danym
obiekcie w urzędach administracji państwowej i samorządowej. Jest on uprawniony
do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Społecznemu opiekunowi
zabytków przede wszystkim
nie wolno, bez stosownego
upoważnienia wojewódzkiego
konserwatora zabytków, wydawać żadnych zakazów ani nakazów. Nie może również podejmować żadnych interwencji fizycznych bądź prób wtargnięcia do pomieszczeń.
Michał Padiasek

Ogłoszenie

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
– Zachodniopomorskie Centrum Leczenia
i Profilaktyki w Szczecinie

poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ POZ
(miejsce pracy Stargard)

Oferujemy:
• zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu lub do uzgodnienia (umowa o pracę/zlecenie/kontrakt);
• dobre warunki socjalne i płacowe;
• stabilną pracę w miłej i przyjaznej atmosferze.
Wymagania:
• specjalizacja pełna z chorób wewnętrznych / medycyny
rodzinnej lub w trakcie specjalizacji.
Kontakt:
91 834 6016 – Kierownik Przychodni WOMP-ZCLiP nr 4 w Stargardzie
ul. Mickiewicza 18
rekrutacja@womp.szczecin.pl
www.womp.szczecin.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

91 578 35 80
POGOTOWIE
546 992
WODOCIĄGOWE 519(całodobowe)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6 • 73-110 Stargard
Pan Leon Wójcik jest głęboko zdziwony faktem, że jego dawny dom z Wiejskiej 74 A stał
się Wiejską 70 A. Rzecznik UM informuje, że Miasto zajmie się sprawą niezwłocznie

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE

993

(całodobowe)
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Chcą zadośćuczynienia z powodu uciążliwości spowodowanych ćwiczeniami wojskowymi

Ińsko nie ustaje w walce o podatek poligonowy
Gminy Kalisz Pomorski i Drawsko Pomorskie, na których terenie znajduje się poligon, czerpią do 29 mln zł rocznie do gminnej kasy, z tytułu podatku wpłacanego im przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Poszkodowani w tym wypadku czują się mieszkańcy gminy Ińsko, która graniczy z
poligonem w pasie ponad 24 kilometrów, z którego docierają dokuczliwe huki, ale jednocześnie nie ma rekompensaty w postaci wpływów do budżetu
z tzw. podatku poligonowego. Burmistrz Ińska Jacek Liwak zabiega o to, by podzielić poligon na trzy części i włączyć do gminy Ińsko 8 i pół tysiąca
hektarów poligonu leżącego w granicach Kalisza Pomorskiego oraz 765 ha należących do Drawska Pomorskiego. W ten sposób można byłoby rozdzielić wpływy z podatku poligonowego między trzy gminy, dzięki czemu do budżetu gminy Ińsko wpływałoby nawet 10 mln złotych rocznie.
- Gmina Ińsko w 2018 r. złożyła wniosek do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydzielenie terenu
poligonu na rzecz gminy Ińsko
– mówi w rozmowie burmistrz
Jacek Liwak - Ten wniosek był
rozpatrywany przez komisję
wspólną rządu i samorządu w
lipcu 2019 r. i niestety nie uzyskał akceptacji komisji. Powodem było to, że zarówno komisja jak i ministerstwo podniosły aspekt związany z tym,
że jeśli gminy nie potrafią się
porozumieć w kwestii wyodrębnienia części poligonu na
rzecz gminy Ińsko, to oni nie
chcą ingerować, nadal sugerując jednak, że należy dążyć do
porozumienia – relacjonuje
burmistrz Ińska.
W sprawie mediuje
wojewoda
- W rozporządzeniu ministerialnym z lipca 2019 r. zapisano, że jeśli chcemy kontynuować ten temat powinniśmy zwrócić się do wojewody
z prośbą o mediację w tej sprawie. Poprosiłem więc wojewodę Tomasza Hinca o mediację. Wojewoda dotrzymał słowa i do tych mediacji doszło
we czwartek 24 września. Zaprosił on do Szczecina zainteresowane strony, czyli oprócz
mnie, także burmistrza Drawska Pomorskiego Krzysztofa
Czerwińskiego oraz burmistrza Kalisza Pomorskiego Janusza Garbacza oraz starostów
powiatu stargardzkiego Iwonę

strzów zarówno gminy Drawsko Pomorskie jak i Kalisza
Pomorskiego zajmowały inne
osoby. Z ówczesnym burmistrzem Drawska Pomorskiego
nie było żadnego porozumienia. Nie doszło też do negocjacji z byłym burmistrzem Kalisza Pomorskiego. Natomiast
z obecnymi burmistrzami tak
naprawdę negocjacje zaczynają się na nowo. Mimo że w
trakcie pierwszej rozmowy w
Urzędzie Wojewódzkim zarówno burmistrz K. Czerwiński jak i burmistrz J. Garbacz
odnieśli się wstępnie do naszego wniosku w sposób negatywny, ponieważ oczywiście
bronią interesów swoich gmin
a przede wszystkim źródła dochodu, jaki stanowi podatek z
poligonu, to jednak chcę podkreślić, że jest to już zupełnie inna jakość rozmowy niż
z ich poprzednikami – zaznacza Jacek Liwak - Zaczynamy
mówić o argumentach merytorycznych, czego do tej pory
nie było. Wojewoda kończąc
spotkanie zasugerował nam,
żebyśmy się teraz spotkali we
trzech i zaczęli rozmawiać, czy
rzeczywiście uda nam się znaleźć jakąś płaszczyznę porozumienia. Tym bardziej, że obaj
panowie, zarówno burmistrz
Drawska, jak i Kalisza zauważyli, że istnieje dla nas uciążliwość, że nasze sołectwa leżą
dosłownie zaledwie kilkaset
metrów od obiektów wojskowych, które są dość intensyw-

W trakcie ćwiczeń powstaje huk wystrzałów, który daje się we znaki mieszkańcom
Ińska. kpt. Dariusz Guzenda

Wiśniewską i drawskiego Stanisława Cybulę – mówi J. Liwak.
- Tak się składa, że w ubiegłej
kadencji stanowiska burmi-

nie militarnie wykorzystywane. Burmistrzowie nawet zadeklarowali, że są gotowi do
współpracy w różnych przedsięwzięciach. Stąd też nadzie-

Spotkanie u wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca na temat zmiany granic gminy, w którym uczestniczyli samorządowcy w tym burmistrz Ińska Jacek Liwak oraz starosta Iwona Wiśniewska

ja na jakieś pozytywne rozwiązanie całej sprawy, kiedy
już usiądziemy we trzech do
stołu negocjacyjnego, by szukać możliwości porozumienia
się. Spotkamy się w tej sprawie nieraz, bo dla przykładu
burmistrzowie zaproponowali, by najpierw spotkać się w
Drawsku, później w Kaliszu

naszej gminie, rozjeżdżając i
niszcząc drogi oraz powodując
zagrożenie w ruchu kołowym,
tak dla innych pojazdów, jak i
dla samych mieszkańców, bo
dla przykładu przez nasze wsie
Studnica czy Czertyń nie ma
chodników w całym przebiegu tych miejscowości, więc intensywny ruch pojazdów woj-

Ińsko walczy o włączenie części poligonu drawskiego w obręb gminy. W ten sposób
niedogodności z poligonu będą zrekompensowane przez podatek poligonowy z MON

a na końcu w Ińsku. To mnie
napawa optymizmem. Zresztą oprócz wspomnianej innej jakości rozmów, wiem też,
że wspiera mnie wojewoda –
mówi burmistrz Ińska.
Huki strzałów
i zniszczone drogi
Przypomnijmy, jak informuje burmistrz, gmina Ińsko
z powodu sąsiedztwa z poligonem jest narażona na szereg niedogodności – Są to nie
tylko uciążliwości spowodowane hałasem, ale również te
związane z bezpieczeństwem
w ruchu drogowym, ponieważ przez kilka sołectw naszej
gminy przechodzi dość intensywny ruch wojsk różnych
formacji; to nie są tylko samochody osobowe, ale często
także samochody ciężarowe, z
lawetami, jak i wozy opancerzone, które poruszają się po

skowych sprawia zagrożenie –
mówi Jacek Liwak.
- Mieszkańcy skarżą się na
taką sytuację. Z jednej strony
rozumieją, że znajduje się tutaj poligon, że jest to obiekt,
który przecież służy jako element obronności terytorialnej naszego kraju; nie można tej roli negować. Ale niestety wszystkie uciążliwości
powodują, że mieszkańcy są
sfrustrowani, tym bardziej,
że doskonale wiedzą, że w sąsiednich gminach jak Drawsko i Kalisz, te niedogodności

są rekompensowane poprzez
wpływy z podatku poligonowego – podkreśla Jacek Liwak
- Dzięki temu właśnie w tamtych gminach są środki na to
by wyremontować drogi, wybudować chodniki, poprawić
bezpieczeństwo, czy wreszcie budować świetlice lub kanalizację i wodociągi. A my
mamy te same dolegliwości a
rekompensaty żadnej. Z poligonu dobiega właściwie ciągły hałas. Są praktycznie tylko pojedyncze dni, kiedy tych
niedogodności nie ma. Zresztą stale przekazujemy mieszkańcom informację o tym, że
będą ćwiczenia, którą z kolei
otrzymujemy od komendanta
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie. Ponadto,
żeby leśnicy mogli pracować,
to ćwiczenia często odbywają się nocą, co jeszcze potęguje uciążliwość tego sąsiedztwa.
Wojsko niejednokrotnie strzela nawet przez kilka nocy pod
rząd – mówi burmistrz Ińska.
O przebiegu i wynikach negocjacji, jakie podejmuje z
burmistrzami Drawska i Kalisza burmistrz Jacek Liwak, w
sprawie wydzielenia części poligonu na rzecz gminy Ińsko,
będziemy państwa na bieżąco
informować
na
łamach
Dziennika Stargardzkiego.
Piotr Słomski

ogłoszenia
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Wójt i radni Kobylanki u starosty

Wieści z gmin

Co dalej z drogą w Kunowie?
Droga powiatowa w Kunowie to od lat, ze względu na swój opłakany stan, bolączka kierowców i innych użytkowników. Na dniach wójt Julita Pilecka wraz z radnymi udała się
do starosty Iwony Wiśniewskiej by porozmawiać o dalszym losie tej drogi, która znajduje się w zarządzie powiatu.

Radni Gminy Kobylanka na spotkaniu ze starostą

W spotkaniu z radnymi,
uczestniczyły także wicestarosta Joanna Tomczak oraz Irena
Agata Łucka, Członek Zarządu
Powiatu i powiatowi radni.
Jak informuje powiat, projekt
przebudowy odcinka drogi biegnącej przez Kunowo o długości
2,208 km, został przygotowany

sennej edycji rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
Sytuacja gospodarcza związana m.in. z pandemią spowodowała natomiast, że w ramach
tegorocznych inwestycji dofinansowanych z FDS, pojawiły
się oszczędności z tytułu mniejszych niż zakładano kosztów ro-

Zarząd powiatu na czele ze starostą Iwoną Wiśniewską.

staraniem Zarządu Dróg Powiatowych. Inwestycja znalazła się
również na wysokim, drugim
miejscu listy rezerwowej wio-

bót, szacowanych przez wykonawców startujących w przetargach. Z tego powodu Wojewoda
Zachodniopomorski poinfor-

mował władze powiatu o dodatkowym dofinansowaniu planowanej inwestycji w Kunowie. Po
finansowej korekcie Powiat Stargardzki otrzymał ogółem 6 mln
zł dotacji z rządowego funduszu, co stanowi połowę kosztów
przebudowy drogi w Kunowie.
Miałaby ona potrwać dwa lata.
Co zrobi Rada Gminy?
Nowe okoliczności sprzyjające
realizacji tego projektu, Starosta
Stargardzki przedstawiła radnym Kobylanki podczas spotkania w sali sesyjnej Rady Powiatu.
Przypomniała również o sprawdzonym modelu współpracy Powiatu z innymi gminami, które
w ramach zawartych porozumień wnoszą wkład własny- do
50 proc. kosztów- co umożliwia
sprawną na ich terenie przebudowę odcinków dróg powiatowych. W ten sposób udało się
z powodzeniem zrealizować inwestycje dofinansowane z FDS
w Dobrzanach, Marianowie, Suchaniu, Dolicach oraz w samym
Stargardzie.
Według wstępnych ustaleń Wójt Gminy Kobylanka deklarowała kwotę 1,2 mln, co pozwoliłoby na realizację inwestycji. O możliwości przeznaczenia takiej kwoty z gminnego budżetu, rozmawiano podczas spotkania w siedzibie Starostwa. W najbliższym czasie
okaże się, jakie stanowisko zajmą radni Kobylanki, odnośnie
możliwości finansowego udziału gminy w inwestycji, która
otrzymała już formalnie dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych.

Stara Dąbrowa
Dzieci ze Starej Dąbrowy spacerowały wokół świetlicy i zbierały
jesienne skarby. Później z zebranych kasztanów i żołędzi powstały
zwierzątka i ludziki.

Reptowo
Ochotnicza Straż Pożarna z Reptowa otrzymała 25.000 zł dofinansowania w ramach III edycji programu „Mały strażak”. Oficjalne wręczenie czeku odbyło się w miniony czwartek, 24 września w
Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

ps

Na spacerze porozmawiajmy
o przyszłości Stargardu
Trwają prace nad Strategią Rozwoju Stargardu na lata 2020-2030. Mieszkańcy wypełniali już ankiety, w których mogli przedstawić własne pomysły i spostrzeżenia. Teraz
znów wypowiedzą się, jak widzą przyszłość miasta. 3.10. (sobota) o 9:00 spod Stargardzkiego Centrum Kultury wyruszy spacer badawczy.
Mogą do niego dołączyć wszyscy chętni stargardzianie. Nie
trzeba się wcześniej zapisywać.
Podczas przechadzki mieszkańcom towarzyszyć będą specjaliści zajmujący się opracowywaniem strategii. Uczestnicy spaceru zobaczą konkretne miejsca, które są najważniejsze dla
redakcja@dziennikstargardzki.pl

rozwoju Stargardu. Dzięki nowej strategii będą mogły zostać
przekształcone, by jeszcze lepiej
zaspokajać potrzeby mieszkańców. To dobra okazja do rozmowy, zadawania pytań i szerszej
dyskusji.
Spacer badawczy potrwa około 3 godziny. To ciekawe, tere-

nowe rozwiązanie – pozwala
poznać przestrzeń z punktu widzenia użytkowników o różnych
potrzebach. W przypadku niesprzyjającej pogody uczestnicy spotkają się w Stargardzkim
Centrum Kultury (ul. J. Piłsudskiego 105).
info UM/opr red

Chociwel
W hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu odbył się wykład
pod tytułem „Nowy dom. Pierwsze lata powojnia w Chociwlu i
okolicach”. Przybyli goście dowiedzieli się kim był pierwszy burmistrz Chociwla, jak wyglądała organizacja życia i jakie warunki
zastali pierwsi osadnicy.
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W Stargardzkim Centrum
Nauki praca wre
Choć ściany odtworzonej kamienicy zakrywają jeszcze rusztowania, można już zobaczyć prawie skończoną bryłę Stargardzkiego Centrum Nauki. Budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 21 imponująco wygląda zarówno z zewnątrz, jak i w środku, gdzie
cały czas trwają intensywne prace. Ich postępom przyjrzał się prezydent Rafał Zając ze
współpracownikami.

Prezydent Rafał Zając przyjrzał się postępom prac przy budowie Stargardzkiego
Centrum Nauki

W kamienicy wstawiono
już wszystkie okna i skończono tynkowanie ścian. W
najbliższym czasie planowany jest montaż ozdobnych
sztukaterii, które nawiążą
do dawnego stylu odtworzonego budynku. SCN będzie
jednak bardzo nowoczesnym obiektem. Przy budowie i wyposażaniu zastosowano nowoczesne technologie. Jednym z przykładów są
okna dachowe z czujnikiem
deszczu – w czasie opadów
zamykają się automatycznie.
Wewnątrz kończą się prace przy klimatyzacji i wenty-

lacji. Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, już w październiku złożone zostanie

rusztowanie. Wtedy będzie
można podziwiać kamienicę
z zewnątrz. Budowa powinna zakończyć się w styczniu
2021 r. Później przy ul. Bolesława Chrobrego 21 montowane będzie wyposażenie i
eksponaty, które powstają na
specjalne zamówienie. Stargardzkie Centrum Nauki
najprawdopodobniej otworzy się dla zwiedzających w
połowie przyszłego roku.
Wartość całego projektu to
prawie 7 800 000 zł. Na ten
cel pozyskano 4 000 000 zł z
funduszy unijnych.
Info UM/opr red

W kamienicy zamontowano już wszystkie okna i zakończono tynkowanie ścian.

Osiedle Lotnisko

Żłobek TPD rozpoczyna
swoją działalność
Nową placówkę przy ul. Śniadeckiego 17 poprowadzą
doświadczeni pedagodzy z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Są jeszcze wolne miejsca dla małych stargardzian.
Dzięki temu może zmniejszyć się lista oczekujących na
przyjęcie do żłobka miejskiego.

Do dyspozycji dzieci jest również plac zabaw

Wszystkie dokumenty i regulamin uczestnictwa w projekcie
można znaleźć na stronie www.
tpd.szczecin.pl. Zgłoszenie trzeba wysłać – e-mailem: zarzad@
tpd.szczecin.pl albo tradycyjną pocztą lub złożyć osobiście
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział
Regionalny w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70415 Szczecin (poniedziałek-piątek, od 8:00 do 15:00). Szczegółowe informacje są także udzielane telefonicznie – 91 434 51
28.
Projekt prowadzony przez
TPD to przede wszystkim szansa dla rodziców, którzy chcą
wrócić do pracy. Mogą do nie-

go dołączyć także opiekunowie
przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
Docelowo w żłobku jest miejsce
dla 48 maluchów. Dzięki unijnemu dofinansowaniu rodzice
zapłacą niewiele – miesięczny
koszt opieki dla jednego dziecka to tylko kilkadziesiąt złotych.
Nowy żłobek powstał w cichej, spokojnej części os. Lotnisko. Placówka znajduje się
na parterze budynku wielorodzinnego wybudowanego przez
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Maluchy mają do dyspozycji przestronne i dobrze wyposażone
sale oraz plac zabaw.
Info UM/opr red

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

PraktycznieNajlepsi.pl
511 407 627
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Fotorelacja z wystawy ogrodniczo-pszczelarskiej w Barzkowicach
W dniach 26-27 września w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbyła się III Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska.
kursy
Agro-Eko-Turystyczne
„Zielone Lato 2020” oraz fotograficzny „Wieś moją dumą”.
Z myślą o najmłodszych gościach przybywających do Barzkowic zorganizowano zabawę
plastyczną pt. „Pszczółki pilnie
pracują i miód nam produkują”.
W wydarzeniu udział wzięli
producenci, wystawcy produktów, rolnicy, producenci żywności polskiej jakości, Koła Gospodyń Wiejskich, instytucje okołorolnicze, MRIRW, Ministerstwo
Klimatu, Minister Środowiska,
Wojewoda Zachodniopomorski, Prezydent Stargardu Ra-

Na wystawie obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

W wystawie brali udział wystawcy, którzy zorganizowali stoiska z produktami pszczelimi, ekologiczne ze zdrowymi
produktami, nie zabrakło stoisk z tradycyjną żywnością. Goście przybyli do Barzkowic mogli odwiedzić również stoiska
z żywnością regionalną, z rękodziełem, stoiska różnych stowa-

rzyszeń, stoiska doradcze, handlowe. Na wystawie nie zabrakło
również ogrodników i rolników.
Dużym
zainteresowaniem
cieszyła się Konferencja Matki pszczele, na której poruszono temat karmienia pszczół oraz
różnych chorób, które dotykają
pszczoły.
Ponadto rozstrzygnięto kon-

Na wystawie nie zabrakło stoiska
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa

Właściciele działek i ogrodów mieli
okazję do zakupu krzewów i sadzonek

Swoje stoisko przygotowali przedstawiciele Lasów Państwowych

Znalazły się także stoiska z rękodziełem
Podczas wystawy rozstrzygnięto konkurs fotograficzny Wieś moją dumą

Warsztaty
plastyczne
dla dzieci ze
szczególnymi
potrzebami
„Autysta = Artysta” to
warsztaty plastyczne dla
dzieci z Integracyjnego
Punktu Przedszkolnego
Kreatywny Maluch w Stargardzie.

Prace młodych artystów ozdobiły Galerię Kominkową Młodzieżowego Domu
Kultury

Warsztaty zakończyły się otwarciem
wystawy w Galerii Kominkowej.

fał Zając, KRUS, KOWR, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Infra Port, Wojewódzki Związek Pszczelarzy,

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Info ZODR Barzkowice/opr red

Podczas warsztatów dzieci wykonywały prace o tematyce jesiennej

Warsztaty dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprowadzili Emma Babiak
i Maciej Dura-Pomarański. Była
to okazja do przeżywania sztuki
w różnych jej aspektach oraz ćwiczeń manualnych. Warsztaty zakończyły się otwarciem wystawy
w Galerii Kominkowej. Wystawa powstała ze stworzonych prac
przez niezwykle kreatywnych artystów.
Info MDK/opr red

PIORIN, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie,
Zachodniopomorska Izba Rolnicza, Lasy Państwowe, służby
weterynaryjne.

W MDK zorganizowano warsztaty plastyczne dla dzieci z Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Kreatywny Maluch.
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Starostwo Powiatowe

Nasi na spotkaniu
z Grzegorzem Braunem
We czwartek 24 września o godz. 20 w Auli Collegium Salesianum w Szczecinie odbyło
się spotkanie z posłem Konfederacji Grzegorzem Braunem. Zainteresowanie prelekcją
posła Konfederacji było spore. Przybyło wiele osób ze Szczecina i okolic. Nie zabrakło
także mieszkańców Stargardu.
Grzegorz Braun przybył do

Do Szczecina przybyła działaczka patriotyczna Anna Maria Rzepecka

naszego regionu by konsolidować szeregi ideowych prawicowców. – Nasza Konfedera-

Nie zabrakło także lokalnej przedstawicielki Konfederacji Iwony Wawruszczak

cja działa już dwa lata; nasza to
znaczy skupiająca polskich wolnościowców, narodowców, konserwatystów, tradycjonalistów,
jednym słowem patriotów spod
różnych znaków – mówi w rozmowie z Dziennikiem Stargardzkim poseł Grzegorz Braun

– Jak widać efektywnie współdziałających, bo wprowadziliśmy do Sejmu 11 posłów. Po
przeszło roku obecnej kadencji
sondaże nie pozostawiają naszej
konkurencji większych złudzeń,
że nasz projekt polityczny ma
tendencje rozwojowe – zaznacza
G. Braun.
Poseł Grzegorz Braun widzi
niezmierny potencjał Konfederacji także na Pomorzu Zachodnim. - Można to ocenić właśnie
podczas tego spotkania z mieszkańcami w ten czwartkowy wieczór. Mimo że jest to dzień powszedni, to jednak musiałem
wręcz przepychać się przez tłum
ludzi, którzy przyszli na spotkanie, tłum rodaków najwyraźniej
szukających dla siebie miejsca w
życiu politycznym i szukających
odpowiedzi i wyjaśnień stanu
rzeczy. W jakiej sytuacji się znajdujemy i co się dzieje z Polską –
mówi poseł.
Jednym z poruszonych w trakcie spotkania tematów był, określany przez Grzegorza Brauna, terror sanitarny związany z
pandemią koronawirusa – Jest
to swoista pandemio-psychoza,
korona-panika. A pod jej pretekstem odbywa się tresura narodu, zniewolenie i udręka bardzo wielu polskich rodzin zamkniętych w kwarantannie –
podkreśla poseł Konfederacji.
Sporo miejsca w prelekcji G.
Brauna na temat stanu naszego kraju zajęły również sprawy cywilizacyjne – Chodzi nam
przede wszystkim o zachowanie całokształtu zasad i wartości, które składają się na pojęcie
cywilizacji łacińskiej. Nie jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej, wybiegamy naszą myślą
w przyszłość. Istnieje koniecz-

Sztuka powróciła
do Galerii Jerzego
Wąsiewicza
Stan epidemii przerwał tradycję wystaw i wernisaży zdjęć oraz
prac malarskich. Stały się one tradycją Galerii im. Jerzego Wąsiewicza na parterze Starostwa Powiatowego. Po pandemicznej
przerwie nastąpiły jednak długo oczekiwane zmiany.

Na spotkaniu z posłem Konfederacji pojawił się były wójt Kobylanki Mirosław
Przysiwek

ność, by idea wolnościowa i narodowa, trzymając się pionu cywilizacyjnego, nie wykoleiła się

Obowiązujące nadal obostrzenia nie pozwalają jednak na organizację uroczystego wernisażu. W kameralnych
warunkach możemy więc podziwiać prace działaczy Stowarzyszenia Edukacja- Zdrowie- Aktywność, prezentowane na parterze Starostwa.
Wyeksponowane w galerii obrazy powstały w ramach
plenerowej akcji, organizowanej przez stowarzyszenie pod
hasłem: „Zdrowie dla Wszystkich. Cukrzyca i Ja”. Miejscem
spotkania był przyszpitalny
teren, gdzie stowarzyszenie
zrealizowało pierwszy z szeregu projektów, związanych z
promocją zdrowego trybu życia i przeciwdziałaniem skutkom chorób cywilizacyjnych.
Spotkanie przed szpitalem

cie na ten cel z budżetu Powiatu Stargardzkiego. W części edukacyjnej poruszono
kwestię zapobiegania cukrzycy, głównie poprzez wprowadzenie zasad zdrowego żywienia. Kolejny panel poświęcony został aktywności fizycznej
i zajęciom sportowym. Efekty
panelu malarskiego, który stanowił tez pewną formę terapii,
podziwiać możemy na parterze Starostwa.
Od lutego nową siedzibą Stowarzyszenia EdukacjaZdrowie- Aktywność stały się
pomieszczenia dawnej portierni przyszpitalnej przy ul.
Wojska Polskiego 27., udostępnione przez dyrekcję stargardzkiego szpitala. Miejsce
to jest otwarte dla wszystkich
mieszkańców powiatu, zainte-

Wśród zgromadzonych spotkaliśmy
także Piotra Mynca, wiceprezydenta
Stargardu.

i zachowała swoją siłę przekazu
oraz integralność – podkreśla G.
Braun.
Wywiad z posłem Konfederacji Grzegorzem Braunem dla
Dziennika Stargardzkiego ukaże się już w piątkowym wydaniu.
Piotr Słomski

Po spotkaniu rozmowę z Grzegorzem Braunem przeprowadził Piotr Słomski, redaktor naczelny Dziennika Stargardzkiego.
Wywiad ukaże się w piątkowym wydaniu Dziennika

W holu Starostwa możemy podziwiać prace działaczy Stowarzyszenia EdukacjaZdrowie- Aktywność.

podzielono na kilka paneli tematycznych. Wśród nich panel malarski cieszył się wśród
uczestników dużą popularnością. Obrazy powstały pod
kierunkiem Marii Proskurowskiej- malarki grupy DKK
Malachit, działającej aktywnie
w stowarzyszeniu Edukacja
Zdrowie Aktywność.
Plenerowe spotkanie w obrębie szpitala stanowiło cykl
przedsięwzięć
prozdrowotnych, organizowanych staraniem stowarzyszenia, które
otrzymało finansowe wspar-

resowanych najnowszymi metodami zapobiegania cukrzycy. Po przymusowej przerwie
spowodowanej stanem epidemii, siedziba stowarzyszenia stała się ponownie dostępna dla mieszkańców powiatu i
pacjentów, zainteresowanych
właściwie zbilansowaną dietą
i zmianą trybu życia. Obie te
kwestie mają doniosłe znaczenie w walce z cywilizacyjnymi
chorobami XXI wieku.

Info Starostwo Powiatowe/opr
red
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W mieście powstanie Pogotowie Kryzysowe
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Prezydent Rafał Zając podpisał trzy listy intencyjne. Tym samym w pomieszczeniach należących do miasta prowadzona będzie działalność bardzo
przydatna stargardzianom. Powiat stargardzki uruchomi Regionalne Pogotowie Kryzysowe.

Dzięki wspólnym działaniom ludzi dobrego serca w mieście powstanie Pogotowie Kryzysowe

Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu ruszy z przedszkolem specjalnym dla dzieci najbardziej potrzebujących wsparcia.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną podniesie jakość pracy przy porządkowaniu parków i
pielęgnacji zieleni.
- Od lat wspieramy organizacje
pozarządowe w różny sposób. Jeżeli nie finansowo, to nieodpłatnie udostępniamy pomieszczenia, których jesteśmy właścicielem. Przykładem może być ośrodek dla osób z autyzmem, schronisko dla bezdomnych kobiet,
Środowiskowy Dom Samopomocy, schronisko dla zwierząt, stowarzyszenie „Brama”, czy liczne

kluby sportowe. W budynku przy
ul. Składowej będzie podobnie.
Pomożemy realizować działania
tym, którzy wprost wesprą stargardzian w codzienności, a także
w rozwiązywaniu ich problemów.
To ambitne, cenne, społeczne
projekty – mówił prezydent Rafał Zając.
W przekazanych przez miasto pomieszczeniach jeszcze w
tym roku ma ruszyć Regionalne
Pogotowie Kryzysowe. To bardzo dobra informacja dla stargardzian, którzy znaleźli się w
trudnej sytuacji życiowej. Oni i
ich rodziny zyskają kolejne miejsce, gdzie na wyciągnięcie ręki
będzie profesjonalna i skuteczna
pomoc. Osoby w kryzysie będą

mogły spotkać się z terapeutą i
spędzić tu trudne momenty. Do
dyspozycji mają być też dwa samochody pozwalające dotrzeć ze
wsparciem w teren. Regionalne
Pogotowie Kryzysowe znajdzie
się w budynku obecnego Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych (ul. Składowa 2A). Do środka bez problemu dostaną się także osoby z niepełnosprawnościami. – To miejsce dla wszystkich
tych, którzy czują potrzebę kontaktu ze specjalistami i terapeutami. Dla tych, którzy znaleźli się
na zakręcie życia i nie wiedzą, co
robić dalej. W Pogotowiu Kryzysowym znajdą pomocną dłoń i
zostaną profesjonalnie zaopiekowani. Dziękuję za wsparcie Star-

gardu w tym projekcie – mówiła Iwona Wiśniewska, starosta
stargardzki. W tym samym miejscu (ZSB-T) Stargard udostępni też pomieszczenia, w których
już na początku przyszłego roku
zacznie działać m.in. przedszkole specjalne dla dzieci najbardziej potrzebujących wsparcia.
Planowane jest również otwarcie placówki dziennej oraz świetlicy integracyjnej dla dorosłych
osób z autyzmem i punktu diagnostycznego. – Otworzymy się
na pomoc dzieciom nieobjętym
obowiązkiem szkolnym. W Stargardzie będzie to pierwsze takie
przedszkole specjalne z treningiem umiejętności społecznych.
Zależy nam, żeby trafiały do nas
już małe dzieci, bo wtedy można je dobrze przygotować do kolejnych etapów edukacji. To będzie całościowa pomoc dla osób
ze złożoną niepełnosprawnością.
Obejmiemy opieką ludzi w każdym wieku – od małego do dorosłości – mówiła Milena Szczurko
– wiceprezes oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie.
Miasto użyczy także miejsca
do prowadzenia terapii, palar-

ni kawy, na magazyn i pomieszczenia socjalne Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Korzyści na pewno odczują podopieczni organizacji. PSONI będzie mogło też utrzymywać czystość w parkach i pielęgnować
zieleń na jeszcze wyższym poziomie. Stanie się to możliwe dzięki
przestronnemu magazynowi na
niezbędny sprzęt. – Zajęliśmy się
porządkowaniem i pielęgnacją
parków, żeby dać szansę na pracę
tym, którzy niekoniecznie spełniają się w kuchni. Najpierw były
to 4 osoby. W tej chwili to już 14
osób. Chcąc się rozwijać, musimy mieć odpowiednie zaplecze,
które udostępnia nam Stargard.
To pozwoli nam na poprawę warunków pracy osób z niepełnosprawnościami i zatrudnienie –
na początek – następnych 6 ludzi
– mówi Przemysław Momot, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”.
Każdy z podpisujących listy intencyjne zapewnił, że będzie robił
wszystko, by dać stargardzianom
dostęp do zapowiadanej działalność możliwie jak najszybciej.
Info UM/opr red

Mistrzostwa województwa w lekkiej atletyce

Deszczowe medale lekkoatletów
W sobotę na stadionie w Białogardzie odbyły się lekkoatletyczne mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego juniorów młodszych i starszych. W imprezie z powodzeniem wystąpili reprezentanci dwóch stargardzkich klubów – WMLKS-u i LLKS-u Pomorze, którzy powrócili do Stargardu z workiem medali.

Złoty medal dla WMLKS-u wywalczyła Maja Kardasz

Mistrzostwa
województwa
U-18 i U-20 w lekkiej atletyce
przebiegały w trudnych warunkach atmosferycznych, przy stale
padającym deszczu. Było chłodno
i pochmurnie, niemniej młodzi
stargardzcy sportowcy spisali się
w Białogardzie, jak zwykle, znakomicie. Zanotowali wiele wspaniałych startów, ustanowili kilka rekordów życiowych i wrócili
do Stargardu z bogatym bagażem
medali w różnym kolorze.
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Reprezentanci WMLKS-u Pomorze Stargard stawali na podium
w Białogardzie 13-krotnie. W kategorii juniora młodszego (U-18)
złoty medal w biegu na 800 metrów uzyskał Dawid Komoda. Ten
sam dystans w gronie dziewcząt
najszybciej pokonała Maja Kardasz. Natomiast trzeci triumf w tej
kategorii wiekowej dla WMLKS-u
wywalczył Dawid Bałasz wygrywając bieg na 1500 metrów. Oba
biegi średnie w kategorii chłop-

ców zdominowali zresztą całkowicie podopieczni Zbigniewa
Krzyśka zajmując całe podium.
Srebrne krążki przypadły Michałowi Gajda i Bartkowi Trzcińskiemu, a brązowe Olkowi Grabarczykowi i Łukaszowi Śliwce. Na drugim miejscu znajdowały się ponadto Julia Koczorowska (400 m)
i Ola Bednarczyk (200 m), a Natalia Knape zajęła 3. miejsce w biegu na jedno okrążenie stadionu. Z
kolei w grupie juniorów starszych
(U-20) Michał Dzideczek wygrał
bieg na 1500 metrów, a Łukasz
Cach był najszybszy na 800 m.
Agnieszka Wierzbicka zajęła natomiast drugie miejsce w biegu na
1500 metrów. W Białogardzie bardzo dobry wynik, najlepszy w kraju w kategorii do 23 lat, uzyskała ponadto Milena Sadowska. W
pozakonkursowym biegu na 5000
metrów uzyskała wynik 16:54,68.
Grad medali wywalczyli również tego dnia zawodnicy LLKS-u Pomorze Stargard. Dominowali przede wszystkim w rzucie młotem. W grupie juniorów

Michał Dzideczek, Bartek Trzciński, Dawid Bałasz, Łukasz Śliwka i trener Zbigniew
Krzysiek na podium białogardzkich mistrzostw

starszych triumfowali Zuzanna
Komisarczyk i Paweł Misiaszek,
a na podium stanęli jeszcze Gabriela Jagiełka (srebro), Mateusz
Modrzejewski (srebro) i Gracjan
Bartosiewicz (brąz). W grupie
U16 zwyciężyła ósma zawodniczka niedawnych mistrzostw Polski w Słupsku, podopieczna Bartosza Gołdyna, Zuzanna Ziemba
osiągając wynik 39,27 m. Lekkoatleci LLKS-u brylowali również

na skoczni, gdzie po medale sięgali Paweł Stelmasik, Franciszek
Stelmasik (złoto i srebro w skoku w dal U-20) oraz Cezary Wilk
i Krzysztof Stelmasik (złoto i brąz
w konkursie trójskoku, U-18).
Cezary uzyskał przy tym bardzo
wartościowy rezultat, 13,85 m. Na
podium w rzucie dyskiem stanęli
ponadto Jagiełka (brąz) i Bartosiewicz (złoto).
M.B.
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Trzecia porażka biało-niebieskich

Błękitni przegrywają z liderem
Podopieczni Tomasza Grzegorczyka, piłkarze Błękitnych Stargard przegrali w sobotę w
meczu 5. kolejki II ligi na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice, 0:2. W starciu z liderem
stracili dwie bramki już w pierwszej połowie, a po zmianie stron nie odrobili strat, nie
wykorzystując m.in. rzutu karnego.

Błażej Starzycki nie miał w sobotę łatwego zadania

Nie udało się piłkarzom Błękitnych zrehabilitować za wysoką, domową porażkę z Bytovią
w Stargardzie (1:4). Mimo sporej ambicji i zaangażowania nie
zdołali urwać punktu prowadzącej w tabeli Chojniczance Chojnice. Biało-niebiescy przespali
pierwszą połowę, w której stracili dwie bramki, a w drugiej części
nie wykorzystali kilku okazji, aby
postraszyć lidera. Na gola nie zamienili nawet jedenastki.
Chojniczanka Chojnice ostatnie sezony spędziła na boiskach I
ligi. W swoich szeregach posiada
wielu zawodników z bogatym doświadczeniem ekstraklasowym.
Początek sezonu drugoligowego
rozpoczęła w znakomitym stylu.
W starciu z młodym zespołem
Błękitnych była więc zdecydowanym faworytem. I pierwsze mi-

nuty potwierdzały powyższe słowa. Gospodarze narzucili podopiecznym Tomasza Grzegorczyka swoje warunki gry i coraz
groźniej atakowali bramkę strzeżoną, po raz pierwszy w tym sezonie przez Dominika Sasiaka.
W końcu w 10. minucie całkowicie oszukali stargardzką defensywę. Po zagraniu z prawej strony
boiska Szymon Skrzypczak uderzył w poprzeczkę, a nienaciskany przez żadnego gracza w biało-niebieskim stroju, Mateusz Klichowicz otworzył wynik meczu.
W kolejnych 20 minutach jeszcze
kilkukrotnie wrzało pod bramką Błękitnych. Dwie niepewne interwencje zanotował mało
doświadczony Sasiak, na szczęście bez konsekwencji. Gospodarze strzelili też bramkę z pozycji spalonej. I wtedy pierwsze

Błękitni ponieśli w Chojnicach drugą porażkę z rzędu

zagrożenie stworzyli przyjezdni. W ogromnym zamieszaniu
podbramkowym nikt nie potrafił jednak oddać strzału w światło bramki. Ostatecznie Tomasz
Kaczmarek przeniósł futbolówkę
nad bramką. W odpowiedzi gospodarze przeprowadzili wzorową kontrę. Skrzypczak dośrodkował w pole karne, a tam Aleksander Theus uprzedził napastnika Chojniczanki, ale też własnego bramkarza. Do przerwy lider
prowadził 2:0.
Drugie 45 minut należało już
do Błękitnych, którzy z każdą
kolejną minutą uzyskiwali coraz wyraźniejszą przewagę. Szanse na bramkę kontaktową miał
przede wszystkim Mateusz Bochnak, który nie wykorzystał sytuacji „sam na sam”. Błękitni oddali
też kilka groźnych strzałów z dystansu, ale uderzenia Kaczmarka,
Dawida Polkowskiego czy Bartosza Sitkowskiego padały łupem
goalkeepera ekipy gospodarzy.
Wreszcie w 85. minucie po faulu
na Bochnaku sędzia z Poznania
odgwizdał rzut karny dla Błękitnych. Polkowski uderzył jednak
wysoko nad bramką. W końcówce Błękitni grali z przewagą jednego gracza po czerwonej kartce
dla Jana Mudry. Nie zmieniło to
jednak rezultatu ustalonego już
w pierwszej połowie sobotniego
spotkania.
Następną grę o punkty II-ligowe Błękitni rozegrają w najbliższą
środę. Na własnym boisku podejmą rzeszowską Stal. Mecz 6. kolejki rozpocznie się o godz. 16:00.

Chojniczanka Chojnice - Błękitni Stargard 2:0 (2:0)
Bramki: Klichowicz (10`), Theus (33` samobójcza)
Chojniczanka: Sokół – Mudra, Grolik, Klabník, Wachowiak
(68` Grobelny) – Napołow (60` Emche), Ziętarski (77` Pląskowski), Czajkowski, Mikołajczak (61` Kona), Klichowicz (77` Orlik)
– Skrzypczak.
Błękitni: Sasiak – Theus, Ostrowski, Kujawa, Sitkowski – Rajch
(46` Brzeziański), Krawczun, Cywiński (46` Polkowski), Starzycki
(46` Ryk), Kaczmarek (87` Klimek) – Bochnak.
Czerwona kartka: Mudra (90`, Chojniczanka)
Pozostałe wyniki 5. kolejki:
Hutnik - Olimpia G. 2:2,
Stal - Olimpia E. 0:0,
Wigry - Śląsk II 2:0,
Motor - Garbarnia 1:1,
Lech II - Górnik 1:3,
Sokół - Znicz 2:0,
Bytovia - Skra 0:1,
GKS - Pogoń 2:2,
KKS pauza.
Tabela II ligi:
1.
Chojniczanka Chojnice
2.
Wigry Suwałki		
3.
Skra Częstochowa
4.
Stal Rzeszów		
5.
Bytovia Bytów		
6.
Górnik Polkowice
7.
Sokół Ostróda		
8.
GKS Katowice		
9.
KKS Kalisz		
10. Motor Lublin		
11. Olimpia Grudziądz
12. Hutnik Kraków		
13. Garbarnia Kraków
14. Znicz Pruszków		
15. Błękitni Stargard		
16. Lech II Poznań		
17. Śląsk II Wrocław		
18. Olimpia Elbląg		
19. Pogoń Siedlce		

5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
4
4
5
5

13
12
10
10
10
9
9
7
6
6
4
4
4
4
4
3
3
2
1

11-3
9-4
5-3
6-2
8-3
10-5
8-4
9-6
6-3
8-7
4-11
9-15
5-8
3-8
4-10
8-11
3-7
2-6
7-9

Powiedzieli po meczu:

M.B.

Tomasz Grzegorczyk
(trener Błękitnych):
Jesteśmy rozczarowani wynikiem dzisiejszego spotkania.
Uważam, że zasłużyliśmy na
punkt. Sami sprowokowaliśmy
jednak bramki w pierwszej połowie meczu. Chojnice dominowały w tym okresie oczywiście
na placu gry i zepchnęły nas do
defensywy. Graliśmy zbyt pasywnie w obronie. Ale w drugiej
połowie po przeprowadzeniu

trzech zmian wyglądaliśmy zdecydowanie lepiej. Tym razem to
my dominowaliśmy i graliśmy w
piłkę. Stwarzaliśmy sobie wreszcie sytuacje. Może gdyby Dawid
wykorzystał karnego, zdołalibyśmy odwrócić niekorzystny wynik. Lecz niestety wracamy do
Stargardu na tarczy, jednak głów
nie spuszczamy.
Adam Nocoń
(trener Chojniczanki):
Pierwsza połowa była dobra w
naszym wykonaniu. Nie brakowało płynności w grze, bramek i
kolejnych sytuacji. Byliśmy kreatywni w bocznych strefach boiska. Druga połowa była z kolei
słabsza. Operowaliśmy za bardzo długim podaniem. Przeciwnika zagrał ofensywnie, wysokim pressingiem. Niemniej
mieliśmy dwie znakomite okazje bramkowe, których z nieznanych mi przyczyn nie zamieniliśmy na gola. Z tego powodu
końcówka była nerwowa. Cieszę
się jednak z tych trzech, wyszarpanych punktów.

511 407 627
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Trwa fatalna passa biało-bordowych koszykarzy

Derby nie dla PGE Spójni
W piątek koszykarze PGE Spójni Stargard doznali czwartej porażki z rzędu. Na własnym parkiecie podopieczni Jacka Winnickiego ulegli w prestiżowym meczu derbowym
szczecińskim Wilkom Morskim, 64:72.

Kacper Młynarski zanotował kilka udanych wejść i rzutów

Koszykarze PGE Spójni Stargard po raz czwarty, po powrocie do ekstraligi, mierzyli się z
lokalnym rywalem, King Wilkami Morskimi Szczecin. Bilans dotychczasowych gier był
bardzo niekorzystny dla biało-bordowych, którzy przegrali
wszystkie poprzednie pojedynki. W sezonie 2018/19 zostali
przez szczecinian dwukrotnie
zdeklasowani (69:95 i 62:91),
a w zeszłym sezonie przegrali w Grodzie Piasta 68:74. Piątek miał przynieść pierwszy
triumf. Tak się jednak nie stało. Wilki Morskie odniosły na
parkiecie w Stargardzie zasłużone zwycięstwo, 72:64. Oznaczało to czwartą z rzędu ligową
porażkę stargardzkich koszykarzy.
Do meczu z Kingiem, PGE
Spójnia przystąpiła bez chorego Wayne`a Blacksheara, ale
za to z Rayem Cowelsem, który kilka dni temu powrócił do
Stargardu. Zdecydowany lider
stargardzkiej drużyny z zeszłego sezonu pojawił się jednak
na parkiecie dopiero pod koniec pierwszej odsłony, która
miała zresztą bardzo wyrównany przebieg. Punktowanie
w meczu rozpoczął więc Filip

Matczak trafiając zza linii 6,75
metra. Następnie do kosza w
szeregach PGE Spójni trafiali
Kacper Młynarski, Ricky Tarrant i Omari Gudul. A wynik 1
kwarty na 20:19 dla gospodarzy
ustalił świeżo wprowadzony na
parkiet, Cowels. Ray wraz z Tomaszem Śniegiem był też naj-

10 oczek. Jak się później okazało był to kluczowy moment pojedynku.
Na początku trzeciej kwarty
gospodarze zniwelowali część
strat, ale cały czas tracili kilka punktów do koszykarzy ze
Szczecina. W tej części dużo
szarpać próbował Mateusz Kostrzewski, a pierwsze punkty
zdobył Baylee Steele. I wreszcie
ostatnia część rozpoczęła się od
5-minutowej indolencji punktowej po obu stronach kosza.
Goniąca rywala PGE Spójnia
zbliżała się kilka razy na odległość 4-5 punktów, ale nie zdołała odwrócić losów spotkania.
Przegrała różnicą 8 punktów,
64:72.
- Musimy poprawić naszą grę.
Nie jesteśmy w stanie złapać
rytmu meczowego. Nie jesteśmy też skoncentrowani przez
pełne 40 minut. I cały czas nie
trafiamy rzutów osobistych.

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Pozostałe wyniki 5. kolejki:
Stelmet - Legia 98:83,
Anwil - GTK 98:82,
Astoria - MKS 90:78,
Śląsk - Arka 85:74,
Trefl - Polpharma 110:76,
Stal - Start 79:74,
HydroTruck - Polski Cukier 99:80.
Tabela EBL:
1.
Stelmet Zielona Góra
5
2.
Pszczółka Start Lublin 6
3.
Legia Warszawa		
5
4.
Wilki Morskie Szczecin 5
5.
Trefl Sopot		
5
6.
GTK Gliwice		
5
7.
Stal Ostrów Wlkp.
5
8.
WKS Śląsk Wrocław
4
9.
HydroTruck Radom
5
10. Anwil Włocławek
4
11. Asseco Arka Gdynia
4
12. PGE Spójnia Stargard
5
13. Astoria Bydgoszcz
5
14. Polpharma Starogard Gd. 4
15. Polski Cukier Toruń
5
16. MKS Dąbrowa Górnicza 4

10
10
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4

436-357
460-442
437-370
374-367
434-385
418-425
380-394
307-291
403-412
336-320
294-301
366-386
393-440
306-341
362-427
289-337

Powstanie kolejne
boisko do gry
w piłkę nożną
Trwają prace nad odtworzeniem murawy na przyszkolnym boisku przy ul. Ceglanej 11. Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, zawodnicy zagrają tam wiosną przyszłego roku.
Już kilka tygodni temu rozpoczęły się prace przygotowawcze –
wykoszono wysokie trawy i uporządkowano całe boisko. Teraz
przyszedł czas na odtworzenie
murawy. Zasiana zostanie nowa
trawa. Teren będzie ogrodzony;

Ray Cowels był najlepiej punktującym graczem PGE Spójni

lepiej punktującym graczem
na początku drugiej odsłony.
Później nastąpił jednak kryzys
i Wilki Morskie odskoczyły na

Niby we wszystkich meczach
jesteśmy blisko rywala, ale znowu przegrywamy. Postaramy
się to zmienić w najbliższy wtorek – powiedział po meczu trener PGE Spójni, Jacek Winnicki. – Nie był to piękny basket,
ale na pewno obydwie drużyny
zostawiły mnóstwo zdrowia na
boisku. Kluczowa dla nas okazała się druga kwarta, w której
zaczęliśmy kontrolować mecz –
dodał z kolei trener Kinga, Łukasz Biela.
Już dzisiaj odbędzie się drugi
mecz 6. kolejki Energa Basket
Ligi, w którym o godz. 17:35
Legia Warszawa podejmie PGE
Spójnię.
M.B.

Omari Gudul punktował tylko w II kwarcie

PGE Spójnia Stargard - King Wilki Morskie Szczecin 64:72
(20:19, 16:26, 15:16, 13:11)
PGE Spójnia: Cowels III 13 2x3), Młynarski 11 (2), Kostrzewski 9,
Matczak 8 (1), Śnieg 8, Steele 6, Gudul 5, Tarrant 4.
King: Zębski 14 (1), Davis 12 (3), Fakuade 10 (1), Schenk 10 (1),
Bartosz 8, Hill 8, Łapeta 8, Wilczek 2.

Na odnowionym boisku trenować będą piłkarze Błękitnych
oraz zawodnicy z innych klubów. Dodatkowe miejsce przyda się sportowcom. Na co dzień
grają na stadionie przy ul. Ceglanej 1 i kilku stargardzkich

Na początek wykoszono wysokie trawy i uporządkowano cały teren

pojawią się także piłkochwyty.
W ramach inwestycji wykonana
zostanie instalacja nawodnienia.
W planach jest również zakup i
montaż pompy głębinowej. Terenem zarządzać będzie Ośrodek
Sportu i Rekreacji.

Orlikach. W przyszłym roku na
mapie boisk pojawi się kolejny
obiekt, na którym będą mogli
doskonalić swoje umiejętności
piłkarskie.

Info UM/opr red
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• Zatrudnię elektryków mogą
być emeryci cały, pół, ćwierć
etatu praca na budowie lub
w warsztacie. Tel. 606 824 461

Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

29.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
30.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
01.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
02.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
03.10.2020 r. „Apteka Numer Jeden”
ul. Piłsudskiego 16
91-391-79-17
04.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
05.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

ul. Pierwszej Brygady 35
pokój 602
73-110 Stargard
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NIERUCHOMOŚCI
• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki
zabudowy. Tel. (91) 576-41-10,
lub 695-986-397

• Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608
013 995

• Sprzedam działki pod zabudowę ok. 1000 m2 w Nowogardzie przy Asnyka. Tel.
501 307 666

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyjmie zlecenie na budowę domów od
podstaw, przekładek dachów,
docieplenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137
081;

• Sprzedam działki budowlane
w Ostrzycy i Ogorzelach 603
198 280

• Transport,
przeprowadzki,
opróżnienie mieszkań, piwnic,
gratów. Tel 668 343 638

MOTORYZACJA

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

• Sprzedam silnik do łódki Wietierok 83. Sprawny, nie używany od 6 lat. Tel. (91) 579-11-45
• Sprzedam 2 silniki do Zetora i
4 koła pełne do koparki Fuks.
Dzwonić po 18.00. Tel. 692598-580
• Sprzedam Nissan Patrol , 2001
rocznik. Tel. 695 359 355
• Kupię każdą koparkę, minikoparkę, ładowarkę, wózek widłowy, tel. 694 229 446
• Sprzedam Peugot 206 rok
prod. 2002, zarejestrowany,
sprawny technicznie, cena
2900 do negocjacji. Tel. 725
776 973
• 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
• 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
• Kupię każdy ciągnik rolniczy –
stan obojętny, tel. 694 400 305
• Kurki odchowane 600539790
• 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
• Koszenie mulczowanie łąk.
Belowanie siana i słomy, tel
608 01 39 95
• Ziemniaki paszowe. 608 01 39
95
• Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718
USŁUGI
• Wnoszenie-znoszenie mebli
oraz innych gabarytów -firma Kuba Meble Stargard. Tel.
698196 463
• Budowa domów i remonty,
wolne terminy. 601 676 404

• Sprzedam płyty warstwowe. Tel. 507 893 890
• Kupię stare polskie komiksy
i literaturę polską. Tel. 790
716 816
• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
• Sprzedam zegarek Samsung Galaxy Gear Fit, nowy,
tel. 605 522 340

• Sprzedam Pralko-suszarka
HOOVER WDXA 5117AHS, wkład 11 kg, tel. 605 522
340.
• Sprzedam drewno suche
tanio. 691 848 026
• Drewno, bukowe, dębowe,
pocięte, porąbane. Tel. 603
353 789

Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

PRACA
• Zatrudnię mechanika oraz pomocnika samochodów ciężarowych. Tel. 885 555 263
• Zatrudnię fachowców SzwecjaGoteborg, prace ogólnobudowlane i dekarskie, zarobki do uzgodnienia. Mile widziana znajomość j.
Angielskiego i prawo jazdy kat. B.
Tel. 669 772 356

mgr farm.

Danuta Waliszewska
i dr n.farm.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
transport krajowy. Tel. 509-740304

• Zatrudnię kierowcę C+E, może
być emeryt, również dorywczo, kraj. Tel. 783 678 674
• Kierowca C+E Polska – Szwecja.
Tel. 601420009
• Kierowca C+E Polska – Szwecja.
Tel. 601420009

• Blacharza/lakiernika/mechanika zatrudnię - tel.
603-742-034
• Emeryt z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności podejmie pracę jako dozorca,
portier lub konserwator terenów płaskich. Tel. (91) 573-4212

• AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wymagany
j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do 1500
euro/mies. ,wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825 lub 737886-919 lub 737-489-914
• Zatrudnię kierowcę kat.
C+E, transport krajowy. Tel.
509-740-304
• Praca w Szwecji/okolice
Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel.
+46762185566 – Daniel
• 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

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

GODZINY PRACY:
pn - pt - 7 -21
sob - 8-15

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

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)

511 407 627
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dostarcz zdjęcie my zrobimy resztę

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”

Cennik kalendarze 3 dzielnych:
1-2 szt. po 30 zł; 3-6 szt. po 25 zł; ponad 6 szt. po 20 zł
Cennik kalendarze 1 dzielnych: (z jednym kalendarium)
1-2 szt. po 20 zł; 3-6 szt. po 15 zł; ponad 6 szt. po 12 zł

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
Wykończenia wnętrz, układanie kafelek, szpachlowanie,
malowanie, montaż płyt gipsowych, paneli podłogowych.
Wieloletnie doświadczenie.

Tel. 609-007-154

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

Sprzedam maszyny tartaczne

1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm)
do niewielkiego remontu – 6 000 zł.
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szlifierka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna,
silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł.

Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759
redakcja@dziennikstargardzki.pl

91 578 54 66

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

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

Zakład Leczenia Zwierząt
91 5620123
Gmina Ińsko
Urząd Gminy
91 5623025
Urząd Pocztowy
91 5623180
MGOPS
91 5621024
Ośrodek Zdrowia
91 5623016
Przychodnia Rodzinna
91 5623771
Stomatolog Filip Stelter
693090222, lub
91 5623016
Apteka Granulka 915623751 lub 503191220
Posterunek Policji
91 4813594
Gmina Suchań
Urząd Gminy
91 5624015
MGOPS
915624015
Urząd Pocztowy
91 5624088
NZOZ
91 5624020
Apteka (przy Palu Rynek)
91 5624022
Gab. Stomatologiczny Teresa Cieślak
91 5624606
Gab. Weterynaryjny
Sadowski Jerzy
507050495
Posterunek Policji
91 4813590
Straż Miejska
91 5624089

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

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
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Sukces Tomasza Nowickiego w triathlonie
na dystansie IronMan w Malborku

Stargardzianin Wicemistrzem Polski
- Ukończenie triathlonu na dystansie IronMan to spełnienie moich sportowych marzeń –
wyznaje Tomasz Nowicki ze Stargardu - Decyzję o udziale w zawodach podjąłem ponad rok
temu po kilku latach startów na krótszych dystansach. Do tak poważnego dla mnie wyzwania
postanowiłem przygotowywać się pod okiem trenera Łukasza Kalaszczyńskiego – mówi.

180 km etap kolarski przebiegał przez
malownicze tereny Żuław Wiślanych

Jak podkreśla nasz wyczynowiec, zrealizowanie planu
treningowego wymagało ode
mnie poświęcenia dużej ilości
czasu i samodyscypliny, tym
bardziej, że w związku z pandemią, do ostatnich dni nie
było wiadomo czy zawody się
odbędą.
- W sobotę, dzień przed
moim dystansem odbywały się
zawody 1/8, w których startował Heniu Juchniewicz oraz
1/4 z udziałem Elizy Marcinkowskiej. Oboje byli zadowoleni ze swoich startów.
Dzień mojego startu rozpo-

Etap biegowy został podzielony na
sześć części

cząłem bardzo wcześnie – opowiada T. Nowicki - W związku
z tym, że CASTLE TRIATHLON MALBORK, odbywający
się w dniach 5-6 września, miał
rangę Mistrzostw Polski, przed
startem o 6:00 wysłuchaliśmy
Mazurka Dąbrowskiego po
czym, jeszcze przed wschodem słońca, rozpoczęliśmy rywalizację na dystansie pływackim, przepływając w wodach
Nogatu 3,8 km u stóp Zamku
w Malborku. Bardzo dużą niedogodnością wczesnego startu tego dnia była niska temperatura powietrza 11 st. 180
km etap kolarski przebiegał
przez malownicze tereny Żu-

ław Wiślanych. Na odkrytych
przestrzeniach tego dnia silnie wiało co zmuszało zawodników do większego wysiłku.
Etap biegowy na dystansie maratonu podzielony był na sześć
pętli. Każda przebiegała przez
teren parkowy, przylegające
uliczki oraz dziedziniec zamku
– relacjonuje Tomasz Nowicki.
- Ukończenie pełnego IM
to ogromny wysiłek fizyczny i walka z własnymi słabościami ale satysfakcja na mecie jest bezcenna – podkreśla
- Dodatkowo dla mnie radość
tym większa, że zdobyłem tytuł Wicemistrza Polski w swojej kategorii wiekowej z czasem
11 godz. 24 min. 31 sek. W tym
miejscu ogromne podziękowa-

Po wyczerpującym biegu dobrze się
ochłodzić

maszowi Nowickiemu tak
wspaniałego sukcesu sportowego. Niech jego przykład inspiruje innych!
(red)

Stargard świętuje
777 urodziny

W 2020 r. nasze miasto obchodzi 777. rocznicę otrzymania praw miejskich. Nadał je w 1243 r. książę Barnim I.

Historia osadnictwa na terenach
dzisiejszego miasta sięga jednak
znacznie wcześniejszych czasów.
Jeden z ośrodków plemiennej władzy lokalnej w Stargardzie-Osetnie
istniał już w IX wieku. Pierwsze
wzmianki zawierające jego nazwę
pochodzą z początków XII wieku,
z czasów chrystianizacji Pomorza.
Znaczne i dostrzegalne przyśpieszenie rozwoju miasta nastąpiło w
wyniku osadzenia tu zakonów joannitów i augustianów.
777 lat temu książę Barnim I
nadał Stargardowi prawo magdeburskie. Tym samym w skład po-

wierzchni miasta weszło oficjalnie 150 łanów – 120 do podziału
między mieszczan i 30 na wspólne pastwiska. Przez pierwsze dwa
lata stargardzianie byli zwolnieni z
płacenia podatku za ziemię. Inne
korzyści płynące z nadania praw
miejskich to np. dochody z wód
za prawo żeglugi na Inie, wolności celne i prawo wyrębu w lasach
książęcych.
Stargard dawniej nazywany był
miastem wież i kościołów. Ich
wysokość charakteryzowała nasz
gród. Mówiono o nim „Stargard –
najwyższy”. Dziś, po 777 latach, to
miasto „pod szczęśliwą gwiazdą”.
Warto przyłączyć się do wspólnego świętowania – pamiętając o bogatej historii, ale też śmiało patrząc
w przyszłość. Współczesny Stargard wciąż się rozwija, jednocześnie czepiąc inspiracje z wielowiekowej tradycji.
Info UM/opr red

Profesor Ratajczyk
odwiedził grafików
Zawodnicy mieli do przepłynięcia dystans 3,8 km

nia składam moim wiernym
kibicom, którzy przyjechali razem ze mną do odległego Malborka. Czułem Wasze ogromne wsparcie, dodawaliście mi
energii i skrzydeł. Biorąc po
uwagę obostrzenia związane z
epidemią, całe zawody i organizacja przeprowadzone były
na bardzo wysokim poziomie.
Na koniec szczególnie chciałbym podziękować całej mojej
rodzinie za cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie w trakcie
całorocznych przygotowań –
mówi Tomasz Nowicki.
Serdecznie gratulujemy To-

W minionym tygodniu pracownię grafiki warsztatowej prowadzonej przez Ryszarda Balonia odwiedził prof. dr hab. Grzegorz
Ratajczyk z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Profesor Grzegorz Ratajczyk odwiedził pracownię grafiki warsztatowej Ryszarda Balonia

W euforii po zdobyciu tytułu Wicemistrza Polski

Znany malarz, grafik i rysownik spotkał się z młodzieżą i wziął udział w zajęciach.
Profesor Ratajczyk odwiedził
Młodzieżowy Dom Kultury w

związku z finisażem wystawy
swojej studentki, Sylwii Wojewody. Pani Sylwia jest jedną z
wychowanek Ryszarda Balonia.

Info MDK/opr red

ogłoszenie

Drugie miejsce na podium należy do stargardzianina Tomasza Nowickiego
511 407 627

