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Eko Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
15-letnie doświadczenie w branży

Zaprasza do współpracy

w zakresie gospodarki odpadami,
zgodnie z literą prawa.

Masz problem z odpadami ? Zadzwoń
510-286-244
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91 453-96-09
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CV proszę kierować na adres : bonda164@toyotanowogard.pl
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Na Szczecińskiej dachowała Toyota

Zostań
współtwórcą
kalendarza
miejskiego

Wczoraj na ulicy Szczecińskiej doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z
udziałem dwóch aut osobowych. Jedno z aut dachowało.

Można już zgłaszać swoje zdjęcia do konkursu fotograficznego. Pokaż miasto z własnej perspektywy i dołącz
do twórców kalendarza na 2021r. Na autorów 13 najlepszych fotografii czekają nagrody. Zgłoszenia są przyjmowane do 22.10. (czwartek).
Już po raz kolejny stargardzianie stworzą oprawę miejskiego
kalendarza. Publikacja każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców –
kalendarze ozdabiają wnętrza
setek domów w całym mieście.
Fotografie zgłaszane do konkursu powinny być aktualne. Mogą
przedstawiać np. stargardzkie
zabytki, architekturę i miejskie
pejzaże w ciekawych ujęciach.
To zarówno doskonale znane
miejsca, jak i nieco mniej popularne lokalizacje.
Swoje propozycje trzeba złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY Stargard – pod
szczęśliwą gwiazdą oczami

mieszkańców – Odkryj Stargard” w Biurze Obsługi Klienta, ul. S. Czarnieckiego 17. To
maksymalnie 3 fotografie – wydrukowane w formacie A4 oraz
zapisane na nośniku w formacie jpg lub tiff. Ich rozdzielczość
powinna być nie mniejsza niż
300 dpi. Dodatkowo każde zdjęcie musi być opisane – imię i
nazwisko autora, tytuł oraz rok
wykonania fotografii. Szczegóły
konkursu oraz karta zgłoszenia
są w regulaminie dostępnym na
stronie www.stargard.pl. Więcej
informacji uzyskamy również
pod numerem telefonu. 91 578
10 61.
info UM/opr red

Jak poinformował nas podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy stargardzkiej Policji kierująca
pojazdem marki Toyota wyjeżdżając ze strefy zamieszkania na Osiedlu Zachód nie
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującej Audi, która jechała od strony Szczecina. W wyniku tego doszło
do zderzenia pojazdów i dachowania Toyoty. Sprawczyni
zdarzenia, kierująca Toyotą
z niegroźnymi obrażeniami
ciała została przetransportowana do szpitala. Utrudnienia w tym miejscu trwały
przez kilka godzin.

Na ul. Szczecińskiej doszło do zderzenia Toyoty i Audi. W wyniku zdarzenia Toyota
dachowała. Foto. Stoją!Stargard

Uczestniczące w zdarzeniu drogowym Audi

red

Zmienią się zasady gospodarowania
odpadami w Stargardzie
Od 1.01.2021 r. szykuje się kilka zmian w gospodarowaniu odpadami w Stargardzie.
Gminnym systemem ich odbioru objęci zostaną przedsiębiorcy prowadzący działalność w budynkach, w których są też mieszkania. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku spowodowała, że również Stargard musi wprowadzić kilka zmian.
Niepotrzebna odzież ma być
przyjmowana w EKOPUNKCIE (ul. Bogusława IV). Tam
też trzeba będzie dostarczyć zużyte igły i strzykawki. To tylko
część zmian, które wejdą w życie
za 3 miesiące. Uszczegółowiono
również zapisy dotyczące zakazu podrzucania odpadków do
odpadów remontowych. Radni
Rady Miejskiej przyjęli w sumie
5 uchwał dotyczących tych kwestii.
- Te uchwały zmienią nieco
nasz system odbioru i zagospodarowania odpadów. Doświadczenie pokazuje, że gromadzenie i wywóz śmieci z tych miejsc,
gdzie są zarówno mieszkania,
jak i punkty usługowe, sprawia
zarządcom nieruchomości niekiedy spore trudności. Często
nie da się zmieścić pojemników
dla mieszkańców i odrębnych
dla wszystkich przedsiębiorców
– tłumaczył Piotr Mync, zastępca prezydenta.
W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku wprowadzono
też pewne zmiany, do których
od stycznia 2021 r. zastosować
się musi również Stargard. W
tej chwili niepotrzebną odzież

Od przyszłego roku czeka nas kilka zmian odnośnie gospodarowania odpadami
komunalnymi.

mieszkańcy mogą umieszczać
w pojemnikach PCK, które stoją
m.in. na terenie EKOPUNKTU.
W przyszłym roku będą tam dodatkowe kontenery na tekstylia.
Odpady niebezpieczne, jak
np. strzykawki i igły, zamiast do
śmieci zmieszanych mają trafiać
bezpośrednio do EKOPUNKTU, gdzie pojawią się pojemniki specjalnie do tego przeznaczone.
Raz na 3 lata nieodpłatnie będzie można też dostarczyć tam
8 sztuk opon. Zmiany dotyczą
także obowiązku mycia pojem-

ników na odpady również na
zewnątrz. Poza tym tam, gdzie
nie może dojechać śmieciarka,
kosze mają być wystawiane tak,
aby ekipa mogła je odebrać.
Teraz uchwały przyjęte przez
Radę Miejską przeanalizuje Wojewoda Zachodniopomorski i
Regionalna Izba Obrachunkowa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to przepisy zaczną
obowiązywać na początku przyszłego roku.
Info UM/opr red

511 407 627
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Nasz monitoring mógłby widzieć więcej

Burdy pod osłoną nocy, to wciąż nasza miejska zmora
W ostatnim czasie otrzymaliśmy sygnał o zakłóceniach porządku w godzinach nocnych w okolicach SCK poprzez np. zdemolowane kosze na zużyte
ubrania od strony Wojska Polskiego, hałasy u zbiegu Wyszyńskiego i Placu Wolności oraz na styku Wyszyńskiego i Piłsudskiego, zwłaszcza po sobotnich imprezach. Mieszkańcy pytają, czy monitoring nie mógłby w tym miejscu objąć znacznie szerszego obszaru.

Być może przy zagęszczeniu monitoringu nie dochodziłoby do takich zdarzeń

- Daje się zwłaszcza w nocy z
soboty na niedzielę słyszeć krzyki, a miejscami dochodzi do dewastacji – mówi jeden z mieszkańców - Czy zasięg monitoringu, zwłaszcza tego znajdującego
się przy Placu Wolności jest dostateczny, i czy nie należy go jednak wzmocnić poprzez zainstalowanie większej ilości kamer –
pyta mieszkaniec.
W związku w tym zwróciliśmy
z pytaniem do Urzędu Miasta,
czy Miasto planuje ewentualne
„odświeżenie” monitoringu poprzez zwiększenie ilości kamer?
Interesuje nas również, jakie
są w ogóle konkluzje ostatnich
analiz działania monitoringu na
terenie miasta i czy nie pojawiły
się wnioski o ogarnięcie monitoringiem miejsc, w których po-

rządek publiczny może być narażany na poważne zakłócenia?
Kamery konieczne – ale
kosztowne
W odpowiedzi rzecznik Urzędu Miejskiego, Piotr Styczewski stwierdził - Trzeba podkreślić, że rocznie strażnicy miejscy
podejmują nawet 200 interwencji wynikających z obserwacji
poczynionych na monitoringu.
Dzięki temu udaje się reagować
w przypadku wykroczeń, zakłócania porządku, ale także dewastacji – informuje urzędnik Nowe kamery są w Parku Chrobrego i na os. Pyrzyckim. Oczywiście, im ich więcej, tym większe szanse na szybką interwencję. Pamiętajmy jednak, że każde takie urządzenie jest kosztowne. W związku z rozwojem

technologii mamy też plan wymiany istniejących kamer na
nowoczesne, cyfrowe, które dają
dużo lepszy obraz. W tej chwili
trudno jest składać deklaracje co
do terminów. Uzależniamy to od
możliwości finansowych miasta
– zaznacza Piotr Styczewski.
Jak na razie mieszkańcy, nie
tylko w okolicach SCK, ale jeszcze w wielu miejscach naszego
miasta, zwłaszcza tych najmniej
widocznych lub w ogóle nie obserwowanych przez monitoring,
będą musieli najzwyczajniej
uzbroić się w cierpliwość. Miejmy nadzieję, że wraz z unowocześnieniem obecnego monitoringu, znajdą się również środki na jego dostateczne zagęszczenie.
Piotr Słomski

Takich kamer, zdaniem mieszkańców, mogłoby być w naszym mieście więcej, bo
tam gdzie nie ma obserwacji, czuje się bezkarność

Wciąż, m.in. w okolicy Placu Wolności, dochodzi do zakłócania porządku

Skrzyżowanie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie i Ochronnej

Pieszych czekają zmiany
Od dzisiaj zamknięte zostało przejście nad kanałem ulgi przy skrzyżowaniu ulicy Marii Skłodowskiej-Curie z ulicą Ochronną. Wyłączenie przejścia z użytkowania było konieczne z powodu złego stanu technicznego.

Wszystkie mosty i kładki w
Stargardzie przechodzą okresowe przeglądy. Podczas takiej ekspertyzy okazało się, że
przejście przy alei Spacerowej
nie powinno być już użytkowane. Właśnie dlatego podjęto
decyzję o zamknięciu mostku,
z którego korzystają nieliczni
piesi i rowerzyści.
Przejście jest zlokalizowane nad kanałem przeciwpo-

wodziowym – tuż przy skrzyżowaniu ul. M. Skłodowskiej-Curie z ul. Ochronną. Po jego
zamknięciu będzie można
przemieszczać się chodnikiem
przy skrzyżowaniu ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Bolesława
Chrobrego. To tylko kilka dodatkowych metrów do przejścia.
Info UM/opr red

Ogłoszenie

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

Od dzisiaj mostek przy ulicy Marii Skłodowskiej -Curie i Ochronnej został zamknięty
redakcja@dziennikstargardzki.pl

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE

993

(całodobowe)
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Chciał zaparkować a zniszczył sobie przedni zderzak

Trzeba zmniejszyć krawężniki
W ostatnim czasie jeden z mieszkańców próbując zaparkować samochód pod gmachem Poczty u zbiegu ulic Pocztowej 1 i Łokietka zniszczył sobie
zderzak z powodu zbyt wysokiego krawężnika.

Jak widać na zdjęciu krawężniki są faktycznie zbyt wysokie. Zdaje się, że są one z
czasów, gdy mogły się w tym miejscu zatrzymywać bryczki.

- Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie zbyt wysokiego krawężnika na ulicy Pocztowej 1 u zbiegu z ulicą Łokietka, tuż przy budynku
Poczty Polskiej – mówi w rozmowie z Dziennikiem mieszkaniec – Sądziłem, że mogę
bez obaw zaparkować a tu nagle usłyszałem gruchnięcie pękającego zderzaka. Mam nadzieję, że to tylko powierzchowne uszkodzenie, ale trzeba coś z tym problemem zrobić. Tak wysokie krawężniki to
naprawdę, jak widać dość poważne, utrudnienie – zaznacza

17 funkcjonariuszy zasili
szeregi stargardzkiej Policji
W miniony poniedziałek, 28 września na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w
Szczecinie ślubowanie złożyło 110 nowo przyjętych policjantów. 17 z nich służbę pełnić
będzie w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie.
„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” – to początek roty
ślubowania, którą składa każdy wstępujący do służby policjant. W miniony poniedziałek, 28 września podczas
uroczystej zbiórki, słowa te
wypowiedziało 17 młodych
funkcjonariuszy którzy zasilą
szeregi stargardzkiej komendy. Od początku 2020 roku
w stargardzkiej Policji służbę

rozpoczęło łącznie 20 funkcjonariuszy. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby musieli przejść przez kilka
etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało między innymi testy z wiedzy i sprawności fizycznej, test
psychologiczny, wywiad środowiskowy oraz komisję lekarską.
Teraz nowi policjanci odbędą kurs podstawowy, podczas
którego będą zdobywać wie-

dzę z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne
aspekty pracy policjanta oraz
etyki zawodowej.
Po skończeniu kursu podstawowego i adaptacji zawodowej młodzi stażem funkcjonariusze rozpoczną służbę
w stargardzkiej Policji w wydziale prewencji, ruchu drogowego oraz wydziale kryminalnym.
KPP Stargard

Zderzak uległ zniszczeniu z powodu zbyt wysokiego krawężnika

kierowca.
Zwróciliśmy się więc z zapytaniem do Urzędu Miasta, czy
jest znany problem zbyt wysokich krawężników, które są w
niektórych miejscach Stargardu
i co może w tym względzie zrobić miasto, by tę niedogodność
dla kierowców zażegnać.
Odpowiedzi udzielił nam
Piotr Styczewski, rzecznik prasowy UM - Obecnie nasi drogo-

wcy analizują możliwości rozwiązania tej niedogodności. Postaramy się wykonać obniżenia
tam, gdzie wysokości krawężnika są nienormatywne – informuje urzędnik.
Miejmy nadzieję, że już niedługo faktycznie problem ze
zbyt wysokimi krawężnika zniknie na dobre.
Piotr Słomski

Odeszli do wieczności...

Pochówki 30.09.2020
KONSTANTY ANTONIEWICZ, lat 84, zmarł 26.09
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 1.10.2020
PIOTR TRACZYK, lat 61, zmarł 27.09
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Nowym Cmentarzu
IRENA KACZMAREK, lat 80, zmarła 29.09
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 2.10.2020
MIROSŁAW RUDZIK, lat 61, zmarł 12.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu
STANISŁAWA BRASZCZYŃSKA, lat 98, zmarła 30.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
PAWEŁ NIEPIEKŁO, lat 41, zmarł 16.09
Msza Święta w kościele Świętego Krzyża w Kluczewie o godz. 14.00
Pochowanie nastąpi po Mszy Świętej na Cmentarzu w Kluczewie
Pochówki 5.10.2020
WIESŁAW SOKALSKI, lat 74, zmarł 30.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 6.10.2020
ADAM DOJAŚ, lat 74, zmarł 30.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu

515 133 319

17 nowych funkcjonariuszy zasili szeregi stargardzkiej Policji. Trafią do wydziału prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalnego
511 407 627
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Nasi rolnicy pojechali na protest do Warszawy

„Piątka dla zwierząt” puści nas z torbami
We środę o 10 rozpoczął się protest rolników w Warszawie przeciw „Piątce dla zwierząt”, nowelizacji ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra
czy ograniczająca ubój rytualny. Nowe rozwiązania, które obecnie są procedowane w parlamencie, według rolników uderzają w źródło ich utrzymania i, jak mówią, mogą doprowadzić do ich upadku. W stolicy nie zabrakło rolników ziemi stargardzkiej, wśród których był Edward Kosmal, działający we władzach NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Rolnicy z powiatu stargardzkiego na proteście w Warszawie

Do stolicy z rolnikami z naszego regionu wyruszył cały autokar

Do Warszawy przybyło kilka
tysięcy rolników z całego kraju. Rolnicy nieśli transparenty
głoszące m.in. „Nie dla Piątki
Kaczyńskiego” lub „Nie damy
zniszczyć polskiej wsi”. Niektórzy z nich nieśli też trumny jako
najbardziej wymowny symbol
skutków zakazów wynikających
z „Piątki dla zwierząt”. Ze Stargardu przyjechał do Warszawy
cały autokar rolników niezgadzających się z proponowaną
przez PiS ustawą.
W rozmowie z Dziennikiem
Stargardzkim Edward Kosmal
z rolniczej Solidarności mówi
– Jesteśmy przeciwni „piątce
dla zwierząt”, bo treść tej ustawy jest nie do przyjęcia. Całkowicie zgadzamy się za to z argumentami ministra rolnictwa
i rozwoju wsi Jana Krzysztofa
Ardanowskiego. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której
najlepsze gałęzie hodowli, jakie
u nas istnieją, w konsekwencji
wejścia w życie tej ustawy, zostaną zlikwidowane. Przecież u
nas bardzo dobrze rozwinęła się
hodowla bydła mięsnego. Minister Ardanowski stworzył nawet
specjalny program, by wykorzystać łąki, pastwiska, które do
tej pory leżały ugorem. Wielu
młodych rolników weszło w ten
projekt i dzięki temu produkcja
bydła zdecydowanie wzrosła.
Niestety w międzyczasie mieliśmy naloty ekozielonych na nasze gospodarstwa i z przerażeniem słuchamy o zwiększeniu
uprawnień właśnie dla ekozieredakcja@dziennikstargardzki.pl

lonych. To jest przecież pogwałcenie demokracji i prawa własności. Absolutnie się z tym nie
zgadzamy – podkreśla Edward
Kosmal.
Kosmal: Poparcie dla PiS
na wsi gaśnie w oczach
- Nie zgadzamy się również
już z samym sposobem procedowania tej ustawy. Nie wiem,
kto PiS-wi podpowiedział taki
pomysł. Nie rozumiemy po prostu co się stało. Sądzę, że prezes
Kaczyński miał złych doradców,
którzy nie przedstawili mu, jakie ta ustawa, czyli jego „piątka
dla zwierząt”, może mieć skut-

ki ekonomiczne. Poparcie, jakie zostało przez PiS zdobyte na
wsi, dzisiaj praktycznie gaśnie
w oczach. Miejmy nadzieję, że
ktoś się tu w końcu opamięta –
mówi Edward Kosmal.
Rozmawialiśmy także z Tomaszem Sikorskim, hodowcą bydła ze wsi Lisowo w gminie Chociwel – Każde tego typu
mieszanie w ustawie, to narażanie na niepewność bytu polskiego rolnika. Stanowczo sprzeciwiamy się tej ustawie, bo uderzy nas ona w sposób dotkliwy
– podkreśla Tomasz Sikorski –
Jeśli straty poniesie polski rolnik, to przecież prędzej czy później ekonomicznie odbije się to
również na naszych konsumentach – ostrzega protestujący w
Warszawie rolnik z Lisowa.

Oczekują weta A. Dudy
Rolnicy oczekują w tej sprawie weta prezydenta wobec
ustawy „Piątka dla zwierząt”,
zwłaszcza, że polska wieś poparła jego reelekcję w ostatnich
wyborach. - Liczymy, że prezydent nas obroni, bo wiadomym
jest, że wieś poszła w wyborach właśnie za nim i powinien
wziąć to pod uwagę – mówi To-

masz Sikorski. Sytuacja w kraju
może się jeszcze poważniej zaognić, bo jeśli rządzący nie porozumieją się z rolnikami, a w
najlepszym wypadku nie wycofają z ustawy, to rolnicy zapowiadają marsz na Warszawę a
nawet blokadę głównych dróg
w kraju.
Piotr Słomski
(zdjęcia Piotr Kamiński)

Ogłoszenie

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

poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ POZ
(miejsce pracy Stargard)

Edward Kosmal przewodniczący Solidarności RI

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
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STBS

mgr farm.

Wyremontuj mieszkanie
i zamieszkaj w nim

Danuta Waliszewska
i dr n.farm.
Jerzy Waliszewski

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowało aktualny wykaz
15 lokali do samodzielnego remontu. Na przyszłych najemców czekają mieszkania o
różnej powierzchni – od 20 m2 nawet do ponad 80 m2.

STBS przygotowało wykaz 15 lokali,
które można samodzielnie wyremontować a następnie zamieszkać w nich

Pierwszeństwo
przydziału
mają osoby znajdujące się na li-

ście uprawnionych do przydziału lokalu zamiennego.
Wykaz mieszkań do remontu
można znaleźć na stronie www.
stargard.pl, w Urzędzie Miejskim przy ul. S. Czarnieckiego
17, w STBS – ul. A. Struga 29 i
al. Żołnierza 11a oraz na stronie internetowej STBS. O takie lokale mogą starać się osoby
będące na liście do przydziału
lokalu docelowego, znajdujące
się w rejestrze zamian z urzędu
oraz w wykazie uprawnionych
do przydziału lokalu zamiennego. Wnioski przyjmowane są do
12.10. (poniedziałek) w Biurze

Przydziału i Zamiany Mieszkań
STBS – al. Żołnierza 11a (tel. 91
578 38 53, wew. 92).
Mieszkania do samodzielnego
remontu mają różną powierzchnię. Szacowane koszty prac budowalnych zaczynają się już od
ok. 13 000 zł – jest to uzależnione od wielkości lokalu i zakresu
remontu. Mieszkania znajdują
się w różnych częściach Stargardu. To zarówno lokale w ścisłym
centrum, jak i nieco dalej, m.in.
w pobliżu Parku Zamkowego
czy alei Spacerowej.

Już niedługo pierwsi podopieczni stargardzkiego oddziału Krajowego Towarzystwa
Autyzmu przeniosą się do nowego mieszkania. Komfortowy, w pełni wyposażony lokal
jest dostosowany do ich szczególnych potrzeb. Dorosłe osoby z autyzmem będą się tam
uczyć samodzielności pod okiem wykwalifikowanych opiekunów.

cy Stargardzkiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego. Do
dyspozycji nowych mieszkańców
i ich opiekunów są trzy pokoje,
kuchnia, łazienka oraz pomieszczenie gospodarcze. Mieszkanie
jest w pełni wyposażone. Pojawiły się w nim również specjalne
oznaczenia, które pomogą odnaleźć się w codzienności osobom z
autyzmem.
- Ten projekt tak naprawdę zaczął się dużo wcześniej. Poznaliśmy uczestników, ich rodziny,
wiemy, jakie są największe problemy i nad czym trzeba pracować. Przeszliśmy też dodatkowe szkolenia, żeby jeszcze sku-

sob - 8-15

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

Badanie sprawozdania finansowego PEC Sp. z o.o.
w Stargardzie za lata obrotowe 2020 i 2021
1.

Mieszkanie dla osób z autyzmem
gotowe do zamieszkania

- Takie mieszkanie było bardzo potrzebne w Stargardzie,
a jednocześnie stanowiło naprawdę duże wyzwanie. To doskonałe uzupełnienie systemu
mieszkalnictwa wspomaganego w naszym mieście. Cieszę się,
że kolejne osoby o szczególnych
potrzebach będą mogły uczyć
się samodzielności w tak dobrych warunkach i pod czujnym
okiem doświadczonych trenerów – mówiła Ewa Sowa, zastępca prezydenta.
W ramach unijnego programu
„Azymut – Samodzielność” wyremontowano jedno z mieszkań
w zmodernizowanej kamieni-

GODZINY PRACY:
pn - pt - 7 -21

Zarząd PEC Sp. z o.o. w Stargardzie
z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki

Info UM/opr red

Programu „Azymut – Samodzielność”

Wyspecjalizowana kadra będzie pomagała osobom z autyzmem uczyć się samodzielności

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

teczniej wspierać naszych podopiecznych. Mamy wykwalifikowaną kadrę, która tutaj – w tak
komfortowych warunkach – będzie mogła uczyć samodzielności
dorosłe osoby z autyzmem – mówiła Milena Szczurko, wiceprezes oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie.
Takie rozwiązanie to pomoc
nie tylko dla podopiecznych
KTA, ale również dla ich rodzin. Dzięki temu mają szansę
na chwilę odpoczynku od codziennej, wymagającej opieki.
Projekt
„Azymut-Samodzielność” jest dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.
Kolejne mieszkanie wspomagane to uzupełnienie programów, które od lat z powodzeniem realizowane są w całym Stargardzie. W ten sposób
wspierane są już m.in. osoby z
niepełnosprawnościami, wychodzące z bezdomności, opuszczające pieczę zastępczą, a także seniorzy.
Info UM/opr red

Badanie sprawozdania finansowego zakończone wydaniem
sprawozdania z badania powinno zostać zrealizowane za
2020 r. do 15.03.2021 r. natomiast za 2021 r. do 15.03.2022 r.
2. Oferta powinna zawierać:
• informacje o firmie, jej statucie prawnym i kierownictwie,
• wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie
sprawozdania wraz opisem jej doświadczenia w badaniu
firm ciepłowniczych,
• listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których
prowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu
ostatnich trzech lat,
• harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych
z badaniem wstępnym, końcowym oraz udziałem
w inwentaryzacji,
• gwarancję spełnienia warunków określonych w art. 66
ustawy o rachunkowości,
• oświadczenie
kluczowego
biegłego
rewidenta
o uczestniczeniu w posiedzeniu Rady Nadzorczej po
przedłożeniu sprawozdania z badania,
• proponowaną cenę badania.
3. Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w
kopertach z dopiskiem:
„Oferta na badanie sprawozdania finansowego
za lata obrotowe 2020 i 2021 – nie otwierać”
w terminie do dnia 16.10.2020 r.
na adres siedziby Spółki, tj.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
73-110 Stargard, ul. Nasienna 6,
tel. 91 578 84 00, fax 91 578 84 52.
4. Wyboru biegłego rewidenta dokona Rada Nadzorcza.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania uzasadnienia.

INFORMACJA

Burmistrz Ińska informuje, że na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku przy ul. Bohaterów
Warszawy 38 wywieszony jest Wykaz nr 09/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego..
Powyższy wykaz zamieszczono również na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko
– www.bip.insko.pl
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 1 października 2020 r. do 22 października 2020 r.
511 407 627
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„Teatr Się Robi” profesjonalnie

Puls Gmin

To były niesamowite warsztaty, które ukazały uczestnikom jak nie wiele potrzeba wysiłku,
aby zrobić sobie najprawdziwszy teatr… Jak robić jawajki i pacynki zademonstrowała w
Stargardzie Elwira Koczorowska plastyk/scenograf ze szczecińskiego Teatru „Pleciuga”.

Chociwel/ Lisowo
Mieszkańcy Gminy Chociwel pokazali, że mają wielkie serca.
Dzięki staraniom pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Kani do ich
miejscowości trafił nakrętkomat. Takie samo serducho do zbierania
nakrętek znajduje się w miejscowości Lisowo.
Odrobina wyobraźni wystarczy aby
powstały pacynki czy lalki na patyku

Zajęcia zorganizowała Książnica Stargardzka w ramach projektu „Teatr Się Robi”, który realizowany jest obecnie w budynku MDK przy ul. Portowej
3. Warsztaty są wielopokoleniowe, stąd oprócz dzieci były też
mamy, tatusiowie i babcie. Styropianowa kula, materiał, kij,
patyczki, klej, guziki, cekiny no
i pokaźna szczypta wyobraźni
wystarczają, aby własnoręcznie
wykonać teatralną lalkę. Uczestnikom zajęć „Teatr Się Robi”
udało się to perfekcyjnie.
- Dzięki Elwirze Koczorowskiej wszyscy mogli zobaczyć
i animować profesjonalne lalki przywiezione tego dnia na
„gościnne występy” z „Pleciugi”. Marionetki, pacynki, kukiełki, jawajki, maska pirata – niezwykłe, delikatne, kunsztowne.
To była wspaniała nauka, którą z pewnością będziemy upowszechniać w naszym mieście. Z
całego serca dziękujemy Pani Elwirze za poświęcony czas i wartościową lekcję animacji – mówił Marcin Rumiński, wicedy-

Warsztaty w ramach projektu Teatr Się Robi odbywają się w budynku Młodzieżowego Domu Kultury

rektor Książnicy Stargardzkiej.
– To co tutaj robicie jest niesamowite – mówiła Elwira Koczorowska. - Z radością przyjęłam
zaproszenie do udziału w zajęciach. Obserwowałam dotąd
wszystko na facebooku i muszę
powiedzieć: wow! Pomysł i wykonanie są na naprawdę bardzo
wysokim poziomie. Brawa dla
prowadzących i uczestników –

dodała scenografka.
Kolejne warsztaty „Teatr Się
Robi” w każdą sobotę października od 12.00 do 14.00 w MDK
przy ul. Portowej 3. Projekt jest
organizowany w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Zajęcia są bezpłatne i można przyłączyć się w każdej chwili.
Marcin Rumiński

ogłoszenie

Wójt Gminy
Kobylanka
zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
stanowiącej własność Gminy Kobylanka – zarządzenie nr 85/2020 z dnia 30 września 2020 r.
Z wykazem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12 lub na stronie
internetowej www.bip.kobylanka.pl.
Warsztaty są wielopokoleniowe, stąd oprócz dzieci były też mamy, tatusiowie i
babcie

Z okazji 777 urodzin złóż
życzenia miastu

W tym roku świętujemy 777 urodziny Stargardu. Z tej okazji Prezydent Rafał Zając zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie na życzenia. Najciekawsze propozycje zostaną umieszczone w kapsule pamięci. Po latach wrócą do nich kolejne pokolenia
mieszkańców Stargardu.
Zgłoszenia są przyjmowane
do 5.11. (czwartek) e-mailowo:
promocja@um.stargard.pl albo
w Biurze Obsługi Klienta, ul. S.
Czarnieckiego 17. Konkursowe
życzenia trzeba dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„KONKURS 7 życzeń dla Starredakcja@dziennikstargardzki.pl

Kobylanka
26 września pomimo niesprzyjającej pogody kilkanaście osób
przybyło, aby wziąć udział w akcji sprzątania lasu. Udało się zebrać
śmieci z pobocza drogi. Podczas akcji Wójt Gminy Kobylanka, Julita Pilecka dokonała odsłonięcia tablicy informacyjnej „Nie zaśmiecaj lasu”. Tablica została usytuowana w pasie pasu przy ul. Jeziornej.

gardu”. Szczegółowy regulamin
i kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie www.stargard.pl.
Więcej informacji możemy uzyskać pod numerem telefonu. 91
578 10 61.
„7 życzeń dla Stargardu” to
konkurs adresowany do wszyst-

kich mieszkańców naszego miasta, bez względu na wiek. Nie ma
również limitu znaków – można
puścić wodze fantazji, tworząc
wyjątkową pamiątkę na wyjątkowe 777. urodziny. Na twórców 7 najlepszych życzeń czekają upominki.

Info UM/opr red

INFORMACJA
WÓJTA GMINY MARIANOWO
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Marianowo przy ul.
Mieszka I 1 zostały wywieszone:
1) wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia,
obejmujący część działki nr ewid. 285/2 położonej w obrębie
miejscowości Dalewo,
2) wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, obejmujący lokalu użytkowy znajdujący się na parterze budynku
położonego przy ul. Mieszka I 2a w Marianowie.

Wójt Gminy Stargard
informuję
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Stargard przy ul. Rynek Staromiejski 5, na okres
21 dni, od dnia 02 października 2020 r., wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej – część działki oznaczonej
numerem 23, położonej w obrębie Wierzchląd.
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Rośnie stargardzka grupa miejskiej eksploracji

Opuszczone budynki kryją w sobie jeszcze wiele tajemnic
Sporą popularnością cieszy się tzw. urbex czyli eksploracja miejska, polegająca na docieraniu do miejsc niedostępnych, jak stare, dawno nieużywane
budynki. Także w Stargardzie ta forma spędzania wolnego czasu zdobyła sobie wielu miłośników. Grupa stworzona w naszym mieście przez Paulinę
Murdza, o nazwie Tajemnice Urbexu, liczy obecnie ponad pięć i pół tysiąca członków.

Twórczyni i administratorka grupy Tajemnice Urbexu Paulina Murdza oraz moderatorka grupy Agata Łaska

Eksploratorzy miejscy próbują dostać się do miejsc opuszczonych w celu wykonania w nich
zdjęć a następnie ich opublikowania by pokazać dla przykładu,
jak na te miejsca oddziałuje czas
i człowiek, gdyż wiele z nich jest
zniszczonych np. przez wandali.

Miejsca odwiedzane i fotografowane
przez miłośników urbexu mają niepowtarzalny klimat

Zasadą miłośników urbexu jest to,
że w danym miejscu należy wykonać zdjęcia i zostawić ślady stóp,
co oznacza, że miejsce powinno
być przez nich opuszczone w takim stanie, w jakim je zastali. Do
najpopularniejszych miejsc eksplorowanych przez fanów urbexu należą m.in. stare opuszczone
szpitale, elewatory, parki rozrywki czy sanatoria; celem eksploratorów są też, np. stare dworki, domy,

Ludzi tu już dawno nie ma, ale zachował
się żyrandol, niemy świadek niegdyś
tętniącego tutaj życia

pałace czy katakumby, itp.
Zaczęło się od zwiedzania
By dowiedzieć się, jak urbex
czyli miejska eksploracja wygląda
w naszym mieście rozmawiamy z
twórczynią i administratorką stargardzkiej grupy facebookowej Tajemnice Urbexu Pauliną Murdza
oraz moderatorką tej grupy Agatą Łaską.
- Wraz z mężem zainteresowałam się urbexem siedem lat temu
– mówi Paulina Murdza - Zaczęło się od zwiedzania różnych
przyjemnych a jednocześnie ciekawych miejsc. Z czasem przerodziło się to w typowy urbex, czyli
wchodziliśmy do starych budynków, w których nie było nikogo
od czasami nawet kilkudziesięciu
lat. Rozwijając to zainteresowanie
postanowiłam założyć grupę i zaprosić do współpracy szersze grono zapaleńców miejskiej eksploracji – oznajmia pani Paulina.
- Udało nam się udokumentować już sporo miejsc, począwszy
od terenu naszego powiatu, gdzie
udawaliśmy się do starych, opuszczonych pałaców, dworów. Niestety takich budynków jest coraz
mniej i popadają one w ruinę. Dla
przykładu o wiele lepiej wygląda
to na Śląsku, gdzie takich obiektów jest znacznie więcej i są lepiej
zachowane, mimo że nie są chronione – opisuje pani Paulina.
- Naszym celem jest m.in. zdobywanie nowej wiedzy, poznawanie historii i dziejów różnych starych i opuszczonych budynków
– podkreśla Agata Łaska – Fascynujące jest przyjrzenie się z bliska,
jak kiedyś ludzie mieszkali, co
jeszcze pozostało z dawnej świetności w niszczejących pałacach
czy dworkach. Dość często zdarza
się, że napotykamy w trakcie takiej wyprawy na ocalałe fragmenty kominków, mebli itd. – wymienia pani Agata – Te miejsca potrafią naprawdę zadziwić. Zachwycają mnie budynki, które wyglądają
jakby przed chwilą zostały opusz-

czone, gdzie zachowany jest sprzęt
gospodarczy, meble a nawet garderoba – zaznacza.
- Osobiście bardzo lubię robić zdjęcia sufitów np. w starych
dworkach lub pałacach, w których
takie sufity potrafią się jeszcze całkiem nieźle zachować, ukazując
unikatową ornamentykę – opowiada pani Paulina.
Pasja ukazywania przeszłości
Urbex wzbudził w naszych rozmówczyniach także pewne zamiłowanie do historii naszego regionu poprzez eksplorację i tworzenie dokumentacji zdjęciowej różnych starych budowli.
- W szkole nie interesowałam się szczególnie historią, która dla mnie była trochę abstrakcyjna. Jednak to się zmieniło właśnie dzięki urbexowi – mówi pani
Paulina – Kiedy jadę udokumentować zdjęciami jakieś opuszczo-

Stare świątynie pełne ducha przeszłości

ne miejsce, to staram się następnie zagłębić w jego historię. Przyznam, że zainteresowanie urbexem rozbudziłam także w mojej
9-letniej córce. Oczywiście zabieram ją w bardziej bezpieczne
miejsca – przyznaje pani Paulina.
- Jedną z głównych zasad urbexu jest to, że publikując zdjęcia
różnych starych i opuszczonych
miejsc nie podaje się ich lokalizacji, ponieważ często takie miejsca
są dewastowane – zaznacza pani
Agata - Pasjonat urbeksu powinien zrobić zdjęcia i pozostawić
ślady stóp, to znaczy, że należy
opuścić miejsce w takim stanie, w
jakim się je zastało
- Dokładnie zresztą widać, kiedy czas odegrał rolę w zniszczeniu
danego obiektu, a kiedy przyczynił się do tego człowiek – dodaje pani Paulina – Niestety bardzo
często spotykamy w takich miejscach zrobione przez kogoś wcześniej meliny.
- Odwiedzanie takich miejsc
stanowi dla nas przede wszystkim rozrywkę, ale zdajemy sobie

Często w starych i opuszczonych dawno domach można zobaczyć jeszcze całkiem
nieźle zachowane sufity z unikatową ornamentyką

doskonale sprawę z tego, że stare zdewastowane budynki mogą
być niebezpieczne ze względu na
swój stan, może dla przykładu coś
spaść nam na głowę lub zarwać się
podłoga. Jesteśmy więc wyposażeni m.in. w sprzęt wysokościowy,
rękawice a nawet maski, bo przecież nie wiemy do końca, jakie jest
tam środowisko bakteryjne. Chcę
też w tym miejscu podkreślić, że
nie wchodzimy nigdzie na siłę, to
znaczy, że jeśli zastajemy np. zabite drzwi, czy okna to, po prostu
rezygnujemy z eksploracji. Sztuka
polega na nienaruszeniu miejsca –
mówi pani Paulina.
W grupie siła
Jak podkreślają nasze rozmówczynie, najbezpieczniejsza eksploracja przebiega w większej grupie
osób, które wyruszają do danego
miejsca – Kiedy chcemy wybrać
się do jakiegoś miejsca, to najpierw umawiamy się z kilkoma innymi osobami i dopiero wtedy ruszamy. W grupie zawsze jest bezpiecznie, bo na miejscu nigdy do
końca nie wiadomo, co może nas
zastać. Czasami takie opuszczone
miejsca mogą nie tylko zaskoczyć
nas np. dziurą w podłodze, czy
walącym się sufitem, ale również

może tam ktoś koczować – mówi
pani Paulina.
- Cieszy nas fakt, że grupa Tajemnice Urbexu na facebooku powiększa się. Chcemy w tym miejscu zachęcić do przyłączania się
do nas wszystkich pasjonatów

Czas i człowiek pozostawiają swój ślad.
Nasi stargardzcy fani urbexu wytrwale
dokumentują ten proces

eksploracji starych i opuszczonych budynków, zwłaszcza młodzież, być może takie zajęcie w jakiś sposób ich zainspiruje i rozbudzi pasję do poznawania historii
regionu. Ze swej strony służymy
pomocą – mówi Paulina Murdza.
Piotr Słomski

To miejsca, w których przeszłość przemawia do nas szczególnie
511 407 627
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
4 października 2020
Iz 25, 6-10a • Ps 23 • Flp 4, 1214. 19-20 • Mt 22, 1-14
Z Ewangelii wg św. Mateusza:
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych
ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi.
Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz
ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze
raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i
tuczne zwierzęta ubite i wszystko
jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!”
Lecz oni zlekceważyli to i odeszli:
jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili
jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem.
Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich
spalić. Wtedy rzekł swoim sługom:
„Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej
godni. Idźcie więc na rozstajne
drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy
ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali:
złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł
król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny.
Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże
tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy
król rzekł sługom: „Zwiążcie mu
ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».
(Mt 22, 1-14)
Od czasu do czasu przychodzą do nas księży ludzie, którzy
po dłuższym czasie, nierzadko
po kilku latach decydują się wrócić do Kościoła, do życia sakramentami. Za każdym razem pojawia się pytanie: Co cię do tego
skłoniło, że chcesz znów szukać
szczęścia we wspólnocie Kościoła? I zazwyczaj słyszymy: Głód
i tęsknota, której nie udało mi
się zagłuszyć. Po takich słowach
odczuwamy ulgę i radość. Bo to
redakcja@dziennikstargardzki.pl

znaczy, że nie zewnętrzne okoliczności w postaci ślubu, chrztu,
czy pogrzebu sprawiły, że ktoś
chce się ponownie zbliżyć do zastawionego przez Boga stołu, ale
tęsknota. Święty Augustyn, komentując List św. Jana, pisze:
„Całe życie prawdziwego chrześcijanina jest świętą tęsknotą. Za
czym zaś tęsknisz, tego jeszcze
nie widzisz. Gdy jednak tęsknisz,
wówczas stajesz się podatnym do
przyjęcia tego, co zobaczysz, gdy
nadejdzie”.
Tęsknota jest stanem nieprzyjemnym, ponieważ jest doświadczeniem braku, nienasycenia, ale
ona też przygotowuje serce do
przyjęcia daru. Nikt przecież nie
lubi, kiedy jest mu nieprzyjemnie, dlatego ludzie często decydują się na zapychanie tęsknoty byle
czym, aby jak najszybciej się pozbyć tego frustrującego doświadczenia. Konsekwencje takiego
postępowania bywają poważne,
choć nie zawsze od razu zauważalne. Tęsknota ma potężną moc,
ponieważ otwiera ciasny, ludzki
świat na nowe horyzonty, ale często wymaga cierpliwości i umiejętności oczekiwania. Zapychanie się szybko i byle czym sprawia, że zagłuszamy prawdziwą tęsknotę i sami siebie pozbawiamy
tego, co naprawdę może nasycić i
rozwijać w nas życie.
Opowiada pewien zakonnik:
„Byłem kiedyś zaproszony do
przyjaciół na kolację. Zanim wyszedłem, dopadł mnie głód, który
wcześniej zlekceważyłem i przed
samym wyjściem zaatakowałem
klasztorną lodówkę. Zjadłem, co
było pod ręką, szybko i byle jak.
Kiedy dotarłem na kolację, byłem już „napchany” i choć na
stole widziałem prawdziwą ucztę,
nie miałem ochoty nic jeść. Było
mi wstyd i głupio, kiedy pojawiały się kolejne pysznie wyglądające dania, a ja stosowałem różnego rodzaju wymówki, ponieważ
zupełnie nie miałem już miejsca,
żeby się nimi nasycić. Kto lekceważy tęsknotę, która wymaga
wrażliwości i cierpliwości, wpada w pułapkę pożądliwości, która domaga się natychmiastowego
i gwałtownego nasycenia głodu”.
Bóg przez swoje Słowo zapewnia, że ma dla mnie i dla ciebie
przygotowaną ucztę z tego, co
najlepsze, z tego, co naprawdę i w
pełni nasyci. Co więcej, On sam
zajmie się usługiwaniem i otrze
wszelką łzę. Ważne pytanie, które
stawia nam dziś Bóg, brzmi: Czy
jesteś gotów cierpliwie i z tęsknotą czekać, by w końcu odkryć
smak Bożych darów, czy wolisz
pożądliwie napychać się tym, co

zaspokoi głód tylko na chwilę, i
omijać zaproszenie na prawdziwą ucztę?
Bóg w swojej hojności zaprasza
na ucztę życia wiecznego każdego z nas. Jednak nie zawsze spotyka się z odpowiedzią. Wymówki zwykle bywają równie błahe.
Najczęściej jest to egoistyczne
korzystanie z rzeczy ziemskich,
które przesłaniają ostateczny cel
życia.
Przypowieść Jezusa jest wezwaniem do czujności i działania.
Nie można czuć się pewnym zbawienia, nic nie robiąc. Nie wystarczy tylko przyjąć zaproszenie
na ucztę, pozostając w „starym
stroju”, czyli nie zmieniając dotychczasowego sposobu myślenia i życia, opartego na tradycji,
przyzwyczajeniach, rutynie. Zaproszenie Boga jest darem, łaską,
wypływa z bezwarunkowej miłości. Ale wymaga odpowiedzi.
Wszyscy zaproszeni są zobowiązani do „zmiany szaty”, czyli do
zmiany życia, stawania się nowymi ludźmi, „przyobleczenia się
w Jezusa Chrystusa”(por. Rz 13,
13n). W przeciwnym wypadku
pozostaniemy „powołani”, ale nie
„wybrani”.
Ks. Rafał Sorkowicz SChr

Już 3 października 2020 r. w
pierwszą sobotę miesiąca, w
Goleniowie odbędzie się historyczny, bo pierwszy raz w naszym mieście - MĘSKI RÓŻANIEC. Tym samym dołączymy
do kilkunastu tysięcy polskich
mężczyzn w kraju i za granicą,
którzy w pierwsze soboty miesiąca wspólnie odmawiają różaniec,
idąc ulicami swoich miast. Modlą się w imię Miłości, do Jezusa, Maryi i swoich bliskich, swoich rodzin.
O godz. 7:00 Msza Święta w
Kościele św. Katarzyny, po Mszy
(ok. 7:45) mężczyźni wyruszą w
kierunku Kościoła św. Jerzego,
odmawiając różaniec w intencji
naszych rodzin, miasta Goleniów
i naszej Ojczyzny. Będzie to także osobista, wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi męska
modlitwa, wynagradzająca za
grzechy.
Zapraszamy wszystkich mężczyzn dobrej woli, ojców z synami, mężów, dziadków, młodych i
starszych, wszystkich mężczyzn,
którzy pragną stojąc w jednym
szeregu z Maryją, św. Józefem,
św. Jerzym, św. Katarzyną i św.
Michałem Archaniołem powalczyć duchowo o zbawienie swoje i swoich bliskich. Niech nasze
męskie serce wykrzyczą w sobotę: Totus Tuus, Maria!

Klimatyczne miasteczko
biblioteczne
10 października odbędzie się Noc Bibliotek z tej okazji Książnica Stargardzka przygotowała kilka atrakcji.
Wszystko rozpocznie się o godzinie 16.00 od gry terenowej w Parku Chrobrego.
Godz. 16.00 - Klimatyczne rozgrywki
w terenie gra terenowa w Parku Chrobrego - zgłoszone grupy rozpoczną
grę przy Książnicy Stargardzkiej na ul.
Mieszka I 1 (obecnie remontowana).
W odpowiednich odstępach czasowych
wyruszą w dalszą drogę do kolejnych
punktów, gdzie rozwiążą przygotowane
zadania.
W każdym punkcie za wykonanie zadanie uczestnicy otrzymają jedną część
układanki. Po skompletowaniu wszystkich części, karty uczestników trafią do
kuli i wezmą udział w losowaniu nagród. Losowanie odbędzie się ok godz.
18.30 przy Książnicy Stargardzkiej, ul.
Woj. Polskiego 3 (tymczasowa siedziba).
(Zapisy w Dziale Multimedialnym telefonicznie 917588245, mailowo ksiaznica-stargard@tlen.pl, komunikatorem Messengerem lub osobiście. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 października br. włącznie. Liczba drużyn (miejsc)
ograniczona.)
Godz. 17.00
- Klimat na gry
gry i zabawy podwórkowe
ogłoszenie

- Klimat na robienie straszydeł pracownia Frankensteina (tworzenie straszydeł, szałasu, pacynki z rękawiczek
„Covitki”, mini teatrzyk … )
- Fotoklimat
mini fotobudka - zdjęcia z książką,
gazetą itp.
- Klimat na czytanie
Wspólne czytanie fragmentów książki „Sekretne życie rycerza Mieszka” autor Anna Kucharska, „Bajka o wirusie w
koronie” autor Ewa Molenda
- Klimat na robienie teatru
zapowiedź przedstawienia w ramach
warsztatów „Teatr Się Robi” (projekt
realizowany w ramach Stargardzkiego
Budżetu Obywatelskiego) i spotkanie
z uczestnikami warsztatów. Premierę
przedstawienia zaplanowano na 6 grudnia b.r.
Godz. 18.30
- losowanie nagród dla uczestników
gry terenowej Godz. 19.00- Klimat na
straszydła
parada straszydeł, upiorów i wampirów (mile widziane przebrania).
Na zakończenie słodki poczęstunek
dla przebierańców J
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Piękno przyrody w obiektywie Marcina Parzybuta
W galerii Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych „Brama” możemy oglądać wystawę fotografii Marcina Przybuta.
swym obiektywem ulotny czar
chwili, nadając swojej magii
mieszkańcom lasu, uwiecznionym w kadrze.
Klimat zdjęć Marcina Parzybuta, prezentowanych także w
ośrodku edukacyjnym Wolińskiego Parku Narodowego, naznaczony jest pięknem pierwotnej natury, żyjącej nadal na
obrzeżach miast, w bogatych
swą różnorodnością zakątkach
Pomorza Zachodniego.

W wernisażu prac artysty,
który w niezwykły sposób potrafi zatrzymać w czasie ulotne piękno natury, uczestniczyła
Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska razem z Piotrem Myncem, Zastępcą Prezydenta Stargardu. Organizatorzy przedstawili również gości specjalnych:
dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego Stanisława Felisiaka, któremu towarzyszyła
Elżbieta Waliszewska- Lorent,

główna specjalistka ds. edukacji. O klimatyczną oprawę zadbała natomiast Anastazja Studzińska z Kołobrzegu. Mini recital skrzypcowy artystki, nadał
niepowtarzalnego klimatu prezentowanym zdjęciom. Całość
z właściwym sobie profesjonalizmem i wdziękiem poprowadziła Elżbieta Woźniak.

Info Starostwo Powiatowe/opr
red

W galerii Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych Brama możemy oglądać wystawę
fotografii Marcina Parzybuta

Odwiedzający ekspozycję w
Bramie mogą podziwiać unikalne kadry fotografii przyrodniczej. Zobaczymy więc w nie-

powtarzalnej formie ujęcia leśnej, dzikiej zwierzyny cierpliwie „podglądanej” przez autora.
Potrafi on przy tym wychwycić

Wśród przybyłych gości nie zabrakło również stargardzian

Rada Muzeum rozpoczyna
drugą kadencję
Radni Rady Miejskiej zatwierdzili skład nowej kadencji Rady Muzeum, która działa
przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym. 10 członków przez najbliższe cztery lata
będzie opiniować działalność MAH.

Rada Muzeum rozpoczyna swoją drugą kadencję

Posiedzenia Rady Muzeum
odbywają się minimum raz na
kwartał.
– Rady muzeum działają
przy placówkach samorządowych – określa to ustawa. To
organ, który na bieżąco czuwa

nad prawidłową pracą naszego Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Kolejnym zadaniem rady jest przyjmowanie sprawozdań, które przedstawia dyrektor. W tym roku
rozpoczyna się następna, dru-

ga kadencja Rady Muzeum
w Stargardzie – mówiła Ewa
Sowa, zastępca prezydenta.
W skład nowowybranej rady
wchodzą: Ryszard Baloń, Małgorzata Bojarska, Damian
Gralak, Maciej Iwańkowicz,
Czesław Kwiatkowski, Stanisław Michałowski, Robert
Pawlak, Andrzej Pułaski, Jerzy
Waliszewski, Jan Zenkner.
Poprzednia Rada Muzeum
działała od 2016 r. Jej członkowie nadzorują nie tylko działalność edukacyjną MAH, ale
także sprawdzają, czy zbiory są przechowywane i udostępniane w odpowiedni sposób. Dyrektor MAH ma też
obowiązek przedłożyć radzie
roczne plany działalności.

Przybyłych gości powitali Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska oraz Zastępca
Prezydenta Piotr Mync

Info UM/opr red

Marcin Parzybut specjalizuje się w fotografii przyrodniczej
511 407 627
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Rozmowa z Grzegorzem Braunem, posłem Konfederacji

Musimy uwolnić nasz kraj z biurokratycznego ucisku
We czwartek 24 września nasz region odwiedził Grzegorz Braun. W auli Collegiun Salesianum w Szczecinie spotkał się licznym gronem działaczy i
sympatyków ideowej Prawicy, przybyłych z różnych zakątków Pomorza Zachodniego. Dla Dziennika Stargardzkiego była to okazja do przeprowadzenia wywiadu z posłem Konfederacji.
Jaki dostrzega Pan potencjał
środowiska ideowej Prawicy
na Pomorzu Zachodnim?
Przede wszystkim kłaniam
się i mówię Szczęść Boże mieszkańcom tego regionu, w którym
zresztą bywałem nieraz jeszcze
jako reżyser-dokumentalista.
Teraz przyjmują mnie państwo
gościnnie jako posła na Sejm
wprawdzie zupełnie innej ziemi, leżącej po przekątnej mapy,
bo wybrali mnie rodacy z Podkarpacia. Ale realizuję przecież
projekt polityczny ponadregionalny, ogólnopolski. Nasza
Konfederacja ma już prawie
dwa lata; nasza, tzn. Konfederacja polskich wolnościowców,
narodowców, konserwatystów,
tradycjonalistów, słowem patriotów spod różnych znaków,
współdziałających, jak widać
efektywnie, gdyż wprowadziliśmy do Sejmu jedenastu posłów,
a dziś, po upływie zaledwie roku
tej kadencji, sondaże nie pozostawiają naszej konkurencji
większych złudzeń, że nasz projekt polityczny nie okazał się
krótkotrwały, lecz ma tendencje rozwojowe. Jeśli zaś chodzi o
sam potencjał ludzi Prawicy na
Pomorzu Zachodnim, to uważam, że jest on niezmierny. Mogliśmy to ocenić nawet podczas
spotkania w Szczecinie, kiedy
to w dzień powszedni, musiałem się praktycznie przepychać
przez tłum zgromadzonych na
auli moich rodaków, najwyraźniej szukających swojego miejsca w życiu politycznym i odpowiedzi, wyjaśnień stanu rzeczy,
tzn. w jakiej sytuacji się znajdujemy jako naród, co się dzieje z
Polską.
Podczas pańskiego spotkania z mieszkańcami naszego
regionu nie obyło bez komentarza do wydarzeń bieżących w
naszym życiu społeczno-politycznym
Dokładnie. Poruszyłem podczas spotkania wiodące tematy,
m.in. terror sanitarny, pandemio-psychoza, korona-panika,
a pod jej pretekstem tresura narodu, zniewolenie i udręka bardzo wielu polskich rodzin, zamkniętych w kwarantannie. Są
rodziny, które przez długie miesiące rotacyjnie były pozbawione wolności; noworodki odbierane matkom; ludzie chorzy i w
podeszłym wieku samotni bez
kontaktu z bliskimi, umierający bez dostępu do sakramentów, do kapelanów; policja rozredakcja@dziennikstargardzki.pl

dająca na polecenie inspektoratu sanitarnego mandaty naszym
proboszczom czy pytająca o listę gości na wesele; władza zamykająca biznesy, rozdająca nie
swoje pieniądze, po to by naprawiać tę całą społeczno-gospodarczo-polityczno-kulturalną
katastrofę, którą sama spowodowała. Fakt, iż cały ten terror
sanitarny uznali a nawet pobłogosławili niektórzy nasi biskupi
nie stanowi żadnego usprawiedliwienia. Naród jest zdezinformowany, zastraszony i sterroryzowany. Mamy falę donosicielstwa, która wzniosła się tak wysoko, jak się to chyba nie zdarzało od czasów Hitlera i Stalina.
To, co się dzieje, także w
ostatnim czasie, pokazuje, że
trzeba jeszcze sporo w różnych
sektorach zrobić, by usprawnić
działanie naszego państwa, tak
by efektywniej służyło, nierzadko naglącym, potrzebom
obywateli. Jaki sposób usprawnienia w tym kierunku państwa widzi reprezentowana
przez Pana Konfederacja?
Konfederacja idzie po władzę
w Polsce nie po to, by ją zatrzymać w całości dla siebie. Konfederacja idzie z wielkim, ale jednocześnie bardzo prostym programem uzdrowienia państwa
przez redukcję aparatu urzędniczego, zniesienie obłędnych
komplikacji i talmudyzmu biurokratycznego, czyli często niedostosowania w ogóle biurokracji do pełnego wychodzenia naprzeciw potrzebom obywateli.
W polityce wewnętrznej jest to
zagadnienie kluczowe. Wszystkich organów władzy, instancji państwowych, administracji centralnej i lokalnej jest po
prostu za dużo. To wreszcie ktoś
musi zmienić. Bo prawdziwa reforma nie może polegać tylko
na wymianie jednej partyjnej sitwy i zastąpieniu jej drugą jak to
od lat widzimy w naszym kraju.
A jak na tym tle wygląda
pana zdaniem funkcjonowanie samorządu? Czy widzi pan
i tutaj konieczność przeprowadzenia głębszych zmian?
Samorząd jest paradoksalnie
pod wieloma względami zdrowszy od układu centralnego.
Dlatego że właśnie samorząd,
mimo tych wszystkich układów
peerelowskich i postpeerelowskich, jest siłą rzeczy w jakimś
bliższym kontakcie z rzeczywistością. I dlatego już od dłuższe-

Piotr Słomski w rozmowie z Grzegorzem Braunem, posłem Konfederacji

go czasu w wyborach samorządowych obserwujemy wyraźny
odwrót od partyjniactwa. Partie
centralne, parlamentarne wcale
nie wszędzie startują pod własnymi szyldami, raczej chowają
się pod szyldy, które brzmią bardziej swojsko, lokalnie. To oczywiście nie rozwiązuje problemu, ale jest to pewna naturalna
i ozdrowieńcza tendencja. Trzeba tylko, żeby aparatu urzędniczego było mniej. Mówiąc bardziej konkretnie – mniej posłów
w sejmie, mniej senatorów, ministrów, wiceministrów i sekretarzy stanu, ale tak samo mniej
radnych – miejskich, sejmików
wojewódzkich - jeśli mają one
być utrzymane. Myślę też, że
trudno polemizować w tej chwili z sensowną moim zdaniem
koncepcją zniesienia powiatów,
ponieważ ten szczebel samorządu stanowi dublowanie systemu
koryt, paśników dla cwaniaków;
trzeba by się więc z tym po prostu rozstać. Wszystkiego więc
mniej, a wtedy sytuacja się przejaśni. Zanim zaczniemy porządkować nasz ogródek, trzeba najpierw wyciąć chaszcze.
Do realizacji tej ozdrowieńczej wizji potrzeba wielu ludzi,
którzy podobnie rozumieją na
czym polega roztropna troska
dobro wspólne
Oczywiście, dlatego zachęcam
i zapraszam do wzmacniania
naszej wielkiej, wspólnej Konfederacji, poprzez przystąpienie mojego ugrupowania Korona, czyli Konfederacji Korony
Polskiej, która to wespół z Ruchem Narodowym i Wolnością

Korwina, współtworzy Konfederację Wolność i Niepodległość. Odzew jest szeroki i niech
się nikt nie martwi, że werbując
do mojej partii utrudniam innym pracę polityczną, bo zadań
do wykonania jest dostatecznie
wiele, żeby wszyscy znaleźli tutaj jakieś zajęcie.
Wraz z upowszechnieniem
Konfederacji, to zdaje się, że
aby całość przetrwała i się
wzmacniała, konieczne będzie
dbanie o zachowanie nienaruszalnej struktury ideowej tej
formacji politycznej
Daj Boże, tak. Musimy uważać, żebyśmy się nie zatracili w
bezpośredniej akcji politycznej.
To stanowi, według mnie, misję mojego ugrupowania czyli
Korony w ramach Konfederacji.
Właśnie chodzi o to, byśmy nie
wylądowali w rowie, robiąc tak
wielkie postępy, których zresztą odzwierciedleniem są aktualne sondaże polityczne, które
nas cieszą chociaż niczego jeszcze na przyszłość nie gwarantują, nie należy się do tych sondaży przywiązywać, tylko jeszcze
z większym zaangażowaniem
i pokorą działać. Żebyśmy w
tym entuzjazmie zaangażowania w pracę polityczną, nie zapominali o pryncypiach, korzeniach. Dla Konfederacji Korony
Polskiej istotny jest pion cywilizacyjny, czyli całokształt zasad i wartości, które się składają na pojęcie cywilizacji łacińskiej, tego chcemy się właśnie
trzymać. Nie jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej, wybiegamy w przyszłość naszą myślą.

Chodzi o to, by idea wolnościowa i idea narodowa trzymając
się bazy cywilizacyjnej, nam się
nie wykoleiła.
Chodzi oczywiście o budowanie cywilizacji łacińskiej,
którą opisał dla nas niegdyś
Feliks Koneczny, charakteryzującą się personalistycznym
podejściem do osoby ludzkiej
Dokładnie o taką cywilizację
nam chodzi. Jednakże widzimy wielką ofensywę rewolucji
wprost sprzeciwiającej się tak
rozumianej cywilizacji; rewolucji, która teraz już niekoniecznie maszeruje pod czerwonym
sztandarem, ale pod tęczowym,
zielonym i pod różnymi innymi fałszywymi sztandarami.
Niestety, u nas ta rewolucja jest
prowadzona pełną parą także
i pod białoczerwoną flagą. Aktualna władza po prostu kapituluje, respektując cały ten system narzucanej nam poprawności politycznej i niestety w konsekwencji wszystkie jego prawno-ustrojowe implikacje, czyli
wewnętrznego zakłamania i autointoksykacji propagandowej.
I temu właśnie Konfederacja
Korony Polskiej współtworząc
Konfederację Wolność i Niepodległość stanowczo się sprzeciwia i mam nadzieję, że będzie
nam dane dokonywanie rekonkwisty czyli odzyskiwania naszego obszaru właśnie w duchu
tej cywilizacji, którą tak pięknie
opisał i którą tak pomaga nam
docenić Feliks Koneczny.
Bardzo dziękuję za rozmowę
Piotr Słomski
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WYDARZENIA KULTURALNE
„…Jeśli chcemy zatrzymać nasz raj, musimy zacząć działać jak najszybciej,
w skali globalnej, ale przede wszystkim lokalnie. Wspólne z zaproszonymi
artystami stworzyliśmy przestrzeń w której łączymy sztukę z ekologią. Przy
pomocy specjalnie zaaranżowanej przestrzeni oraz ścieżce wrażeń, będziemy prowokować do refleksji oraz zadawać pytania, które pozwolą uruchomić wyobraźnię ekologiczną…”
piszą twórcy
PLACU ZABAW W GALERII TWORZĘ SIĘ
przy PL. Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie.
W każdą niedzielę od godziny 11:00 do 16 :00 wstęp wolny.
Dla grup zorganizowanych w tygodniu wstęp płatny 10 zł ,
rezerwacja na maila : tworzesie@gmail.com.

NOBLIŚCI

Henryk Sienkiewicz był pierwszym polskim Laureatem Literackiej Nagrody Nobla.
Otrzymał ją w 1905 roku w dziedzinie literatury za całokształt twórczości.
Jego utwór „Quo vadis” przetłumaczono na ponad
pięćdziesiąt języków. Na podstawie powieści powstały
filmy, także sztuki teatralne, opery, oratorium i pantomima.
Sienkiewicz miał kompleks związany z niskim wzrostem
i dziecinnym wyglądem. Być może właśnie dlatego niepokaźnego Pana Michała Wołodyjowskiego uczynił jednym z pierwszoplanowych bohaterów trylogii i najlepszym Szermierzem Rzeczypospolitej.
Filmy na podstawie jego książek osiągały rekordy oglądalności. W 1960 roku film „Krzyżacy” obejrzało ponad
32 milionów widzów.
Jako ciekawostkę dodam, że wizerunek Sienkiewicza
pojawił się na nominale 500.000 złotych z 1990 roku.
Cieszył się niezwykłą popularnością wśród Polaków,
ale nie tylko. Nawet podczas podróży zagranicznych
meldował się pod obcym nazwiskiem. Zdecydowanie
wolał, by ludzie zajmowali się jego książkami niż osobą.
Był ulubionym pisarzem Gombrowicza, który cenił go
m.in. za patriotyzm. Na studiach Sienkiewicz był bliskim
przyjacielem Aleksandra Głowackiego, znanym później
pod pseudonimem literackim Bolesław Prus.
Polecam wam do przeczytania jego powieść przygodową dla młodzieży „W pustyni
i w puszczy”, która została wydana w 1911 roku, przełożona na 21 języków, stała się
międzynarodowym bestsellerem. Została ona dwukrotnie zekranizowana i do dzisiaj
jest moją ulubiona książką, jaką przeczytałam w szkole podstawowej. Zachęcam Was
po przeczytaniu książki do obejrzenia filmu, który jest piękną wizualizacją naszych
wyobrażeń przygód dzielnego Stasia i ślicznej Nel.

Młody artysta

511 407 627

Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Nasi Przedsiębiorcy: Aleksandra Muszyńska PRO-DOM
Rozmowa z licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami Aleksandrą Muszyńską właścicielką Biura Nieruchomości PRO-DOM.
Skąd wzięło się u Pani zainteresowania branżą nieruchomości?
Zanim otworzyłam biuro nieruchomości od wielu lat obserwowałam jak
zachowuje się rynek nieruchomości,
z biegiem czasu moje zainteresowanie
wzrastało tak znacząco aż stało się to
moją zawodową i życiową pasją. Branża nieruchomości – to stałe wyzwania
bo nie ma takiej samej nieruchomości
czy klienta co jest gwarantem stałego
rozwoju i nowych doświadczeń jakie
tworzą się na rynku obrotu nieruchomościami.
Czy może Pani wskazać taki „mini
przewodnik” dla kupujących mieszkanie? Na co powinni zwrócić uwagę
podejmując decyzję o zakupie nieruchomości, od czego powinni zacząć
swoją drogę w poszukiwaniu, co powinni sprawdzić zanim zdecydują się
na zakup by „nie utopić” ?
Zanim podejmiemy decyzje o zakupie nieruchomości warto spokojnie
usiąść i zrobić analizę naszych potrzeb
mieszkaniowych czy inwestycyjnych,
które jasno wskażą kryteria poszukiwania – a to bardzo cenne, bo potrafimy znacząco skrócić okres poszukiwania naszej wymarzonej nieruchomości.
Gdy sklasyfikujemy potrzeby w zakresie poszukiwanej nieruchomości
w dalszym etapie powinniśmy podjąć
następujące czynności:
Dokonać analizy zasobność naszego
portfela - to jedna z ważniejszych kwestii, ponieważ określa widełki cenowe
w jakich możemy się poruszać przy
poszukiwaniu nieruchomości.
Osoby, które zakupu będą dokonywały za gotówkę od razu znają swój
budżet przewidziany na zakup i niezaprzeczalnie posiadają większe możliwości negocjacyjne ze stroną sprzedającą z uwagi na to, że jeśli nieruchomość nie ma wad prawnych i technicznych a właściciel posiada wszystkie
aktualne dokumenty dotyczące nieruchomości możemy zostać właścicielem
już w ciągu kliku godzin od znalezienia mieszkania.
Dla osób które będą posiłkowały
się kredytem przy zakupie nieruchomości zachęcam, by przed poszukiwaniem nieruchomości udały się do banku bądź skontaktowali się z specjalistą finansowym, który określi zdolności kredytowe. Obranie tego kierunku
zweryfikuje założenia zakupowe oraz
wskaże wysokość finansowania i określi standard w jakim będzie można poszukiwać nieruchomości.
Warto dodać, że przy ograniczonych środkach finansowych powinniśmy jako nabywający patrzeć perspektywicznie i traktować kupno nieruchomości jako również życiową inwestycję finansową.
Warto dodać, że spełnienie marzenia o swoim „M” zawsze wiąże się
z poczuciem dobrze ulokowanych
oszczędności życia zwłaszcza w obecnym czasie. Nieruchomości to najlepszy, najbardziej bezpieczny i przewidywalny rynek.
Jeśli określimy już parametry firedakcja@dziennikstargardzki.pl

nansowe możemy przejść do kolejnych kroków tj. precyzyjnego wskazania co ma wpływ na cenę nieruchomości zwłaszcza nieruchomości
mieszkalnych?
LOKALIZACJA
To meritum zwłaszcza inwestycyjne. Nieruchomości w dobrej lokalizacji zawsze szybko znajdą nowego nabywcę. Zawsze starajmy się przeanalizować środowisko sąsiadujące, najbliższą okolicę i określmy naszymi oczami
możliwości rozwoju wskazanego terenu na przyszłość, przeanalizujmy odległość do szkoły, przedszkola, przystanku autobusowego, miejsca pracy itd.
Warto udać się do Gminy, by uzyskać
informacje o planach wobec wskazanego terenu. Lokalizacja to czynnik stały, jej nigdy nie zmienimy a w
znacznym stopniu ma wpływ na cenę
nieruchomości.
Wybór RYNEK WTÓRNY czy RYNEK PIERWOTNY?
W tym miejscu podejmujemy decyzję czy chcemy zakupić mieszkanie
całkowicie nowe pochodzące od dewelopera czyli z tak zwanego rynku pierwotnego czy z rynku wtórego czyli z
tzw. drugiej ręki. Jak każde rynki mają
one swoje zalety i wady, dlatego warto poświęcić więcej czasu na zgłębienie
tematu zanim wybierzemy ostatecznie. Aby dokonać tego wyboru warto
przedstawić zalety i wady mieszkania z
rynku pierwotnego i wtórnego:
Nieruchomość z rynku pierwotnego nabywamy bezpośrednio od dewelopera w świeżo wybudowanym obiekcie, co daje nam pewność, że wszystkie materiały użyte podczas budowy
są nowe oraz posiadają obecne standardy budowlane co przyczynia się
do zmniejszenia występowania usterek. Przy nowych inwestycjach budowlanych deweloper zapewnia często udogodnienia tj. windy, parkingi podziemne, monitoring, wszelkie
podjazdy dla niepełnosprawnych. Plusem mieszkania z rynku pierwotnego
jest to, że jako przyszły właściciel możemy mieć wpływ na układ mieszkania na etapie zapoznawania się z projektem oraz wnieść swoje uwagi. Warto dodać, iż zakupując nieruchomość
z rynku pierwotnego oszczędzamy 2%
PCC – podatku od czynności cywilno-prawnych, który obligatoryjnie występuje przy zakupie nieruchomości z
rynku wtórnego. Minusem mieszkań z
tego rynku jest to iż zazwyczaj dostajemy stan surowy / „deweloperski” i
kupujący musi poczynić jeszcze dużo
nakładów finansowych, by wykończyć
swoje lokum i wyposażyć tak, by móc
w nim zamieszkać, te prace rozkładają się też i w czasie a na obecnym rynku budowlanym na realizację prac wykończeniowych oczekujemy w długich
kolejkach.
Teraz przejdźmy do nieruchomości
z rynku wtórnego czyli tzw. „z drugiej
ręki” i niezaprzeczalnego atrybutu jaki
posiada tj. możliwości zamieszkania
od razu po zrealizowaniu transakcji
kupna. Dodatkowo często właściciel
pozostawia na stanie też i swoje me-

ble oraz wyposażenie kuchni, łazienki
co zmniejsza nam koszty doposażenia
mieszkania. Plusem jest również to, że
otoczenie w około budynku jest już w
pełni zagospodarowane i cena rynkowa tych nieruchomości jest niższa w
porównaniu z mieszkaniami z rynku
pierwotnego do których wymagane
jest doliczenie do każdego m2 mieszkania kwoty za wykończenie nieruchomości. Minusem nieruchomości,
zakupionych na rynku wtórnym jest
często konieczność wymiany instalacji elektrycznej, odświeżenia a nawet
większego remontu wewnątrz lokalu
jak i na zewnątrz budynku dotyczy to
elewacji, klatki schodowej, dachu etc.
Zazwyczaj mieszkania te pochodzą z
starego budownictwa w którym brak
dużych tarasów, wind czy parkingów
przy budynku w zamian natomiast posiadają piwnice oraz komórki lokatorskie
czego brak w nowym budownictwie.
STAN TECHNICZNY
Stan techniczny nieruchomości ma
znaczny wpływ na cenę. Ta nieruchomość, która jest do odświeżenia bądź
remontu z naturalnych racji winna być
tańsza. Nieruchomość, która posiada
bardzo dobry stan techniczny i nie wymaga nakładów finansowych, by móc
w niej zamieszkać cenowo plasuje się
wyżej. Podczas oględzin mieszkania
nie bójmy się zadawać pytań sprzedającemu, oto kilka z nich które są istotne dla kupującego tj.: czy i kiedy były
przeprowadzone remonty? czego dotyczyły? kiedy została wymieniona instalacja elektryczna? kiedy były wymieniane piony wodno-kanalizacyjne? ile lat ma piecyk gazowy? jakie
prace remontowe planuje zrealizować
Wspólnota Mieszkaniowa z funduszu
remontowego w najbliższym czasie?METRAŻ MIESZKANIA i układ pomieszczeń
Naturalnie im mniej m2 mieszkania tym mniejsza kwota końcowa do
zapłaty za nieruchomość. Warto przy
tym punkcie przeanalizować te kryterium oraz cel zakupu mieszkania. Jeśli jest to mieszkanie kupowane przez
młode małżeństwo z perspektywą założenia rodziny warto, byłoby rozważyć większy metraż mieszkania. Układ
pomieszczeń również ma znaczenie –
klienci preferują zakup mieszkań z pokojami nieprzechodnimi i duże znaczenie ma dla nich posiadanie balkonu.
Ale na co zwrócić uwagę tuż przed
zakupem mieszkania?
Szczególną uwagę zanim przystąpimy do kupna mieszkania musimy
zwrócić na:
• podczas oględzin lokalu mieszkalnego dowiedzmy się jak kwotowo wyglądają miesięczne opłaty za czynsz i
media tj. opłaty za prąd, gaz, woda i
ścieki oraz ogrzewanie;
• na stan prawny danej nieruchomości, który uwidoczniony jest w księdze
wieczystej; tam znajdziemy informację kto jest właścicielem lokalu (uwaga: jeśli właścicielami są małżonkowie
na sprzedaż zgodzić się muszą 2 strony i umowę sprzedaży nieruchomości
podpisać w dwójkę chyba, że przeka-

Aleksandra Muszyńska w swoim biurze pośrednictwa nieruchomości PRO-DOM

zali sobie pełnomocnictwa notarialne
do sprzedaży), jeśli są po rozwodzie i
dokonali podziału majątku a właścicielem nieruchomości po podziale jest
już tylko jeden z nich a dalej widnieją
wpisy właścicielskie na dwoje – uwaga
kupujący – nie chroni Ciebie podczas
takiego zakupu rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych!. Na szczególną uwagę zasługuje dział III i IV
– w tych działach odnajdziemy wpisy
dotyczące obciążeń, ograniczeń, roszczeń i hipotek, którymi obciążona jest
nieruchomość. Te działy w dniu transakcji sprawdźmy jeszcze raz ponieważ
przez kilka dni mogło się dużo zmienić
w prawnym aspekcie. Zwrócić należy
szczególną uwagę czy mieszkanie nie
jest obciążone tzw. prawem dożywocia, czasami zdarzały się przypadki że
taki wpis nie był uwidoczniony w księdze wieczystej a dożywocie było ustanowione – bądźmy czujni. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości warto
zwrócić się do eksperta tj. Pośrednika
Nieruchomości, Notariusza. Pamiętajmy, kto pyta nigdy nie błądzi;
• na dzień sporządzenia aktu notarialnego sprawdźmy czy w lokalu, który planujemy nabyć nie ma zameldowanych osób, nie jest prowadzona
działalność gospodarcza oraz czy nie
ma zaległości czynszowych. Sprzedający zazwyczaj jest zobowiązany przez
Notariusza do dostarczenia zaświadczeń w wskazanym temacie powyżej,
ale Ty jako kupujący miej rękę również
na pulsie. Z mojej praktyki zawodowej dla bezpieczeństwa zaświadczenie
o braku osób zameldowanych winno
być wydane tego samego dnia co dzień
podpisania aktu notarialnego;
• pamiętać należy również o kosztach, które są po stronie kupującej w
związku z sporządzeniem aktu notarialnego tj. taksa notarialna, podatek
od czynności cywilno-prawnych, opłaty sądowe itd. Zwyczajowo przyjęto, iż
za akt notarialny płaci strona kupująca. Jeśli zakup nieruchomości odbywa
się przy pomocy biura nieruchomości
należy do kosztów doliczyć wynagro-

dzenie za wykonane czynności.
Jak już zakupimy nieruchomość, w
dniu aktu notarialnego jesteśmy właścicielami nowego lokum ale przed
nami kolejne ostatnie a jakże ważne
czynności – wydanie nieruchomości a
więc sporządzenie protokołu zdawczo
– odbiorczego lokalu. Pamiętajmy, aby
ten protokół sporządzony był z pełną
starannością i dbałością o każdy szczegół zwłaszcza dotyczy to uwag dot. stanu technicznego przekazanego mieszkania oraz pamiętajmy o skutecznym
złożeniu wypowiedzenia umów na
dostawę mediów przez sprzedającego i nawiązaniu nowych przez nowego właściciela.
Jaki jest plus dla kupującego nieruchomość że skorzysta z usług biura nieruchomości a nie kupi bezpośrednio od indywidualnych sprzedawców?
Niewątpliwym plusem skorzystania
z usług biura nieruchomości jest to,
że na każdym etapie współpracy służy
fachową pomocą przy poszukiwaniu
nieruchomości oraz swoją wiedzą i doświadczeniem jest w stanie odpowiedzieć na szereg pytań i wątpliwości z
jakimi borykają się kupujący tuż przed
zakupem. Biuro od A do Z przeprowadzi kupującego przez cały proces nabycia nieruchomości w tym sprawdzi i
zweryfikuje wszystkie dokumenty dotyczące nieruchomości, wpisy w księdze wieczystej oraz dotrzyma należytej staranności, by transakcja była bezpieczna i nie obarczona wadą prawną.
Tych czynności oraz bezpieczeństwa
nie zagwarantuje nam indywidualny
sprzedający z rynku prywatnego. Nieocenioną zaletą jest również oszczędność czasu jaką daje nam współpraca z
biurem – informacja o nowych aktualnych ofertach na rynku jest w jednym
miejscu. Decydując się na zakup nieruchomości warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego biura
nieruchomości.
Aleksandra Muszyńska
Rozmowy o nieruchomościach cdn.
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Fatalny mecz w wykonaniu biało-niebieskich

Błękitni Stargard – Stal Rzeszów 0:5 (0:1)
Bramki: Pieczara (25`), Kłos (57`), Michalik (60`), Szczepanek
(76`), Goncerz (90+2` kar.)
Błękitni: Sasiak – Theus (46` Kaczmarek), Ostrowski, Kujawa,
Sitkowski (60` Rajch), Krawczun (89` Bednarski), Polkowski (75`
Klimek), Ryk (60` Starzycki), Cywiński, Bochnak, Brzeziański.

Blamaż, deklasacja, pogrom
Błękitnych
0:5 w starciu ze Stalą Rzeszów to najmniejszy wymiar kary dla Błękitnych Stargard w meczu 6. kolejki rozgrywek piłkarskiej II ligi. Biało-niebiescy w środę rozegrali zdecydowanie
najsłabsze spotkanie w tym sezonie i przed własną publicznością zostali zmiażdżeni przez
jednego z kandydatów do awansu. Oznacza to trzecią porażkę z rzędu naszej drużyny.

Wtorkowy mecz toczył się głównie na połowie Błękitnych

Po przegranych meczach z
Bytovią w Stargardzie i z Chojniczanką w Chojnicach piłkarze i trenerzy zapewniali, że
stargardzka drużyna Błękitnych
szybko się odbuduje. Podejdzie
z podniesioną głową do kolejnego występu, da z siebie wszystko i poprawi bilans punktowy, a
przede wszystkim jakość gry. W
środowym meczu ze Stalą Rzeszów nie widzieliśmy jednak
żadnej woli walki, zaangażowania i umiejętności u podopiecznych Tomasza Grzegorczyka.
Biało-niebiescy rozegrali fatalne
spotkanie zakończone domową
klęską, 0:5, które z trybun obserwowało spore grono, zdegustowanych kibiców.
Od pierwszych minut pojedynku wyklarowała się przewaga bardziej doświadczonej jedenastki z Rzeszowa. Stalowcy szybko uzyskali przewagę w
środkowej strefie boiska, wysokim pressingiem uniemożliwiali rozegranie akcji Błękitnym,
a każdy błąd, każdą stratę piłki próbowali wykorzystać poprzez szybki atak. W ten sposób
już w pierwszej połowie otworzyli wynik meczu. W 25. minucie w dziecinny sposób ograny został Bartosz Sitkowski, po
czym Karol Kłos wystawił do

niepilnowanego Krystiana Pieczary. 31-latek nie miał kłopotu z umieszczeniem piłki w siatce. Dominik Sasiak był w tej sytuacji bez szans. Później jednak uratował swój zespół przed
utratą kolejnych goli. Wybronił
uderzenia z niewielkiej odległości Damiana Michalika, Pieczary czy Piotra Głowackiego.
Czym odpowiedzieli Błękitni?
Kompletnie niczym, nie stworzyli żadnego zagrożenia pod
bramką przeciwnika. Przegrywali wszystkie pojedynki jeden
na jednego, grali bez pomysłu i
niezwykle potrzebnego zaangażowania. Do przerwy przegrywali jednak różnicą tylko jednego trafienia.
Po zmianie stron trener Grzegorczyk przeprowadził jedną
zmianę wprowadzając na boisko Tomasza Kaczmarka. Kibice nadal obserwowali jednak nieudolność swoich pupili. Natomiast przyjezdni grali coraz swobodniej. W efekcie
w 57. minucie, po składnej akcji całego zespołu, na 2:0 podwyższył Kłos dobijając piłkę po
wcześniejszym strzale swojego
kolegi. Sztab szkoleniowy Błękitnych podjął więc błyskawiczną decyzję o wprowadzeniu na
plac gry Marcina Rajcha i Błaże-

ja Starzyckiego. Co z tego, skoro kolejna akcja przyjezdnych
przyniosła trzecią bramkę. Tym
razem Michalik ładnym uderzeniem z woleja, po dośrodkowaniu Wojciecha Reimana,
nie dał szans Sasiakowi trafiając
w okienko jego bramki. To jednak nie koniec pogromu. Stal
Rzeszów trafiła bowiem tego
dnia jeszcze dwukrotnie do stargardzkiej siatki. Na kwadrans
przed końcem precyzyjnym lobem popisał się Błażej Szczepanek, a w doliczonym czasie gry,
po niepotrzebnym faulu Rajcha,
na 5:0 z rzutu karnego wynik
ustalił wprowadzony po przerwie Grzegorz Goncerz.
Piłkarze Stali Rzeszów mogli
zresztą strzelić w tym spotkaniu
kilka bramek więcej, ale w wielu
sytuacjach nie zachowali zimnej
krwi. Natomiast Błękitni przez
90 minut nie stworzyli żadnego zagrożenia pod bramką przeciwnika. Tym samym doznali
trzeciej z rzędu ligowej porażki
i w fatalnych nastrojach udadzą
się do Ostródy, gdzie w sobotę
rozegrają mecz z beniaminkiem,
Sokołem. Oby było ono przełomowe!

Pozostałe wyniki 6. kolejki:
Znicz - Hutnik 1:0,
Olimpia E. - Sokół 3:3,
Śląsk II - Motor 1:1,
Garbarnia - Bytovia 2:2,
Skra - Chojniczanka 1:0,
Pogoń - Lech II 4:2,
Olimpia G. - GKS 1:3,
KKS - Wigry 0:3.
Tabela II ligi:
1.
Wigry Suwałki		
2.
Stal Rzeszów		
3.
Chojniczanka Chojnice
4.
Skra Częstochowa
5.
Bytovia Bytów		
6.
GKS Katowice		
7.
Sokół Ostróda		
8.
Górnik Polkowice
9.
Motor Lublin		
10. Pogoń Siedlce		
11. KKS Kalisz		
12. Garbarnia Kraków
13. Śląsk II Wrocław		
14. Znicz Pruszków		
15. Hutnik Kraków		
16. Olimpia Grudziądz
17. Błękitni Stargard		
18. Olimpia Elbląg		
19. Lech II Poznań		

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

15
13
13
13
11
10
10
9
7
7
6
5
4
4
4
4
4
3
3

12-4
11-2
11-4
6-3
10-5
12-7
11-7
10-5
9-8
11-11
6-6
7-10
4-8
3-8
9-15
5-14
4-15
5-9
10-15

M.B.

Rzut karny w doliczonym czasie gry ustalił wynik meczu
511 407 627
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Wyjazd posłużył tylko Kluczevii
W 11. kolejce zachodniopomorskiej IV ligi wszyscy przedstawiciele powiatu stargardzkiego zagrali na obcych boiskach. Rezerwy Błękitnych Stargard i Biali Sądów nie przywieźli punktów z Płot i Kamienia Pomorskiego, ale Polski Cukier Kluczevia Stargard
pokonała w Postominie Wieżę, 2:0 po dwóch bramkach Piotra Surmy.

W miniony weekend tylko piłkarzom Kluczevii udało się odnieść zwycięstwo

Dla drużyny Polskiego Cukru Kluczevia Stargard wyjazd
do Postomina był najdalszym w
całym sezonie. Podopiecznym
Marcina Narkuna zależało więc
na przywiezieniu z trudnego terenu beniaminka, ligowe punkty.
I choć nie było łatwo, trzy punkty powędrowały do Stargardu.
Gospodarze najlepsze okazje
do strzelenia bramki mieli jedynie na otwarcie obu części. Marek Ufnal w obu sytuacjach nie
dał się jednak pokonać. Z kolei
w 14. minucie Piotr Surma skorzystał z podania Grzegorza Magnuskiego i otworzył wynik meczu. – Ta bramka zdecydowanie
uspokoiła nasze poczynania i

wpłynęła pozytywnie na kolejne
minuty meczu – mówił po meczu trener Kluczevii. Po pół godzinie gry na 2:0 mógł podwyższyć Kamil Bartoszyński, który
huknął z 30 metrów, lecz prosto
w poprzeczkę. Zaraz po zmianie stron ogromne zamieszanie
pod bramką Wieży wykorzystał
jednak młodszy z braci Surma,
strzelając swoją drugą bramkę
w tym spotkaniu. Potem szanse
dla Kluczevii mieli jeszcze Bartoszyński, Łukasz Rdzeń czy
starszy z braci Magnuskich, ale
wynik 2:0 utrzymał się do końcowego gwizdka sędziego.
Przynajmniej punkt mogli
przywieźć z Płot i Kamienia Po-

morskiego również piłkarze Błękitnych II i Białych. Biało-niebieskie rezerwy długo przegrywały w Płotach 2:3, ale po celnym strzale Olafa Gwoździa
doprowadziły w 85. minucie do
wyrównania. I gdy wydawało
się, że takim wynikiem zakończy się to spotkanie, Norberta
Skuzę w ostatniej minucie pokonał napastnik gospodarzy. Stargardzianie ponieśli tym sposobem siódmą porażkę w obecnym sezonie i wciąż zamykają
ligową tabelę. Natomiast Biali
utrzymywali bezbramkowy remis do 87. minuty. Wówczas dali
się jednak zaskoczyć gospodarzom, a w końcówce po kontrze
stracili drugą bramkę. Ostatecznie wrócili do domu pokonani.
W sobotę i niedzielę cała trójka zagra już na własnym boisku.
3 października o godz. 13:00
Polski Cukier podejmie Polonię
Płoty. Godzinę później rozpocznie się starcie Białych ze szczecińską Iskierką. Z kolei w niedzielę o godz. 16:30 Błękitni II
rozpoczną pojedynek z Lechem
Czaplinek.
M.B.

Mini Mundial na boisku w Kluczewie

Piłkarskie emocje dla najmłodszych
Około 120 młodych piłkarzy wzięło udział w XI edycji Mini Mundialu zorganizowanego przez Pogoń Szczecin Schools Cup i Polski Cukier Kluczevię Stargard. Niedzielna
impreza przyniosła wiele radości, wzruszeń i miłych wspomnień młodym sportowcom.
W minioną niedzielę na stadionie w Kluczewie odbył się Mini
Mundial dla najmłodszych adeptów piłki nożnej z kilku miast naszego regionu. W turnieju, który rozpoczął się o godz. 10:00 i
trwał aż do godz. 17:00 rywalizowały skrzaty, żaki, orliki i młodziki ze Szczecina, Dobiegniewa,
Płot, Gryfic, Przecławia, Stepnicy i oczywiście Stargardu. Odbyło się kilkadziesiąt pasjonują-

redakcja@dziennikstargardzki.pl

cych pojedynków, w których nie
najważniejszą kwestią było zwycięstwo. W meczach, które obserwowały całe rodziny małych
uczestników padło wiele wspaniałych bramek. Zanotowano także niezliczoną ilość znakomitych parad bramkarskich.
Ale przede wszystkim liczyła się
sama obecność, świetna zabawa,
ogromne zaangażowanie i wspólna pasja, która łączyła wszystkich

uczestników imprezy.
Po zakończeniu wszystkich
gier nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Organizatorzy z Pogoni Szczecin i Polskiego Cukru
Kluczevii przekazali młodym
graczom medale, statuetki i wiele nagród rzeczowych w postaci
piłek czy plecaków. W ten sposób wszyscy wrócili do domów z
uśmiechem na twarzy.
M.B.

Wieża Postomino – Polski Cukier Kluczevia Stargard 0:2 (0:1)
Bramki: P. Surma 2 (14 i 49`)
Kluczevia: Ufnal – Szczygielski, Nowicki, Kościukiewicz, Banach,
R. Surma (82` Wrzeszcz), Bartoszyński, Groński (90` Zima), P. Surma, M. Magnuski (87` Wolski), G. Magnuski (79` Rdzeń).
Polonia Płoty – Błękitni II Stargard 4:3 (3:2)
Bramki: Litwin 2 (24 i 90`), Lewandowski (6`), Nabrzewski (21`)
– Zdunek (11`), Purczyński (20`), Gwóźdź (85`).
Błękitni II: Skuza - Koczorowski, Konopski, Pelikan, Bieńko, Grzeszczak, Lis (70` Przybylski), Purczyński, Kacprzyk (77`
Gwóźdź), Zdunek, Gajda.
Gryf Kamień Pom. – Biali Sądów 2:0 (0:0)
Bramki: Szwech (87`), Nowacki (90+3`)
Biali: Skwirut – Kamiński (71` Białek), Błaż, Piekarek, Wójcik,
Świercz, Nitecki, Ćwiek, Rybka (80` Surdacki), Korcz, Gicewicz.
Pozostałe wyniki 11. kolejki:
Hutnik - Ina 1:1,
Leśnik - Darłovia 1:1,
Rega - Sparta 4:3,
Lech - Orzeł 1:0,
MKP - Olimp 0:2,
Mechanik - Rasel 3:0,
Iskierka - Sokół 3:0.
Tabela IV ligi:
1.
Hutnik Szczecin		
2.
Vineta Wolin		
3.
Darłovia Darłowo
4.
Olimp Gościno		
5.
Ina Goleniów		
6.
Lech Czaplinek		
7.
Rega Trzebiatów		
8.
Biali Sądów		
9.
Sokół Karlino		
10.
Mechanik Bobolice
11.
Wieża Postomino
12.
PC Kluczevia Stargard
13.
Iskierka Szczecin		
14.
MKP Szczecinek		
15.
Gryf Kamień Pom.
16.
Polonia Płoty		
17.
Rasel Dygowo		
18.
Orzeł Wałcz		
19.
GKS Leśnik Manowo
20.
Sparta Węgorzyno
21.
Błękitni II Stargard

10
10
11
11
11
10
10
10
10
11
11
10
11
10
11
11
10
11
10
11
10

28
18
18
18
17
17
16
16
16
16
15
14
14
14
13
12
11
11
11
10
5

30-10
25-12
21-15
24-17
23-21
11-10
19-24
18-18
19-20
23-17
21-21
23-20
15-17
18-19
19-19
19-35
15-20
12-20
16-18
17-25
16-26
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Wojewódzka Klasa Okręgowa

Dwie wyjazdowe wygrane
W 9. kolejce wojewódzkiej klasy okręgowej nie odbyły się wszystkie planowane gry. Trzy
spotkania zostały przełożone po decyzji sanepidu, natomiast Fala Międzyzdroje nie dotarła do Szczecina, co zaowocowało walkowerem. Reprezentanci naszego powiatu zagrali niemal w komplecie, a Unia Dolice i Piast Chociwel odniosły wyjazdowe zwycięstwa.

Piłkarze Orła Grzędzice w starciu ze Stalą Lipiany stracili aż osiem bramek

Coraz lepiej prezentuje się w
rozgrywkach wojewódzkiej klasy okręgowej chociwelski Piast.
Podopieczni Tadeusza Piotrowskiego w minioną sobotę odnieśli piąte zwycięstwo, pokonując
na wyjeździe Jantara Dziwnów.
Przez większą część spotkania
przeważali w starciu z beniaminkiem, ale do siatki trafili tylko raz. Uczynił to w 31. minucie Damian Wieliczko wykorzy-

stując dokładne dośrodkowanie
Mateusza Nowaka. Ostatnie minuty były jednak nieco nerwowe, ponieważ od 63. minuty po
czerwonej kartce dla Krzysztofa
Lisowskiego, Piast grał w dziesiątkę. Mimo tego wynik nie
uległ zmianie.
Wyjazdowy triumf w 9. kolejce okręgówki odnieśli również
piłkarze Unii Dolice. Otworzyli wynik spotkania w Pełczycach

przed upływem godziny po celnym strzale Przemysława Białka, a dziesięć minut przed końcem na 2:0 podwyższył Maksym
Sapon. Gospodarze zdołali odpowiedzieć jednym trafieniem.
Po bezbarwnym meczu jeden
punkt z Choszczna wywieźli zawodnicy Zorzy Dobrzany. Nie
oddali pola faworyzowanej Gavii i zakończyli pojedynek bezbramkowym remisem. Jedynej
porażki w miniony weekend doznali zatem jedynie gracze Orła
Grzędzice, którzy przegrali na
własnym boisku, w hokejowych
rozmiarach, 3:8 ze Stalą Lipiany.
Już do przerwy przegrywali 1:5,
co rozstrzygało losy pojedynku.
Bramki dla Orła strzelili w tym
meczu Mateusz Celiński, Kacper Oziembło i Bartłomiej Nowak. Pauzowali natomiast gracze Orkana Suchań, których do
boju w najbliższym spotkaniu
poprowadzi Michał Patyna. Zastąpił on na stanowisku I trenera pierwszej drużyny Krzysztofa
Denisiuka.
M.B.

Tenis stołowy

Mocny start ATS-u Stargard
Kilkanaście dni temu rozpoczęły się rozgrywki ligowe w tenisie stołowym. Po długiej
przerwie do walki powrócili zatem gracze ATS-u Stargard. W pierwszych meczach na
szczeblu II ligi odnieśli dwa zwycięstwa. Natomiast kolejne indywidualne sukcesy odniosła Magda Pawłasek, która stanęła na podium mistrzostw województwa i mistrzostw
Polski osób niepełnosprawnych.

Magda Pawłasek z medalem MP.

Przymusowa przerwa w rozgrywkach ligowych w tenisie
stołowym spowodowana pandemią koronawirusa zakończyła
się pod koniec sierpnia. Zawodnicy KS ATS Stargard przystąpili więc do treningów, a następnie rozpoczęli walkę na kilku
frontach ligowych. A przypomnijmy, że w tym sezonie ATS
uczestniczy w rozgrywkach II,
III i IV ligi oraz II ligi kobiet.
Inauguracja pierwszej drużyny wypadła niezwykle okazale.
W hali OSiR zespół stargardzki
grający w składzie: Jacek Wandachowicz, Maciej Węgorowski, Kamil Tomaszuk i Mirosław
Dobrzański pokonał Łobzonkę
Wyrzysk (6:4) i STLA Szczecinek (7:3). Dwa komplety punktów uzyskali w tych meczach
Wandachowicz i Tomaszuk. Już
na początku sezonu ATS usta-

wił się więc w czołówce II-ligowej drabinki.
W minionych dniach dwa
ważne starty zanotowała ponadto młoda, 14-letnia reprezentantka ATS-u Stargard, Magda
Pawłasek. W Stepnicy wywalczyła tytuł indywidualnej mistrzyni województwa w kategorii młodziczek, dzięki czemu
uzyskała kwalifikację do mistrzostw Polski, które odbędą
się w Krośnie na początku października. Natomiast w Krakowie obroniła tytuł wicemistrzyni Polski w kategorii U-23
podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych. Była najmłodszą
uczestniczką zawodów. Magda
zajęła ponadto 3. miejsce w kategorii open oraz w grze deblowej.
M.B.

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

20
19
17
16
16
15
15
14
13
13
13
11
9
9
7
6
4
4

38-14
19-7
20-13
19-19
18-18
18-7
15-9
23-20
17-20
15-13
16-14
18-15
13-16
12-16
11-28
18-28
10-26
11-28

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

20
18
18
17
14
14
13
13
12
10
10
10
9
8
4
3
3

26-9
24-18
28-9
22-17
16-8
16-12
13-18
33-21
23-16
15-23
16-13
11-19
15-23
14- 17
8-26
17-24
8-32

9
9
9
9
7
8
9
8
8
9
7
7
9
8
9
8
7

Czwórka ATS-u (po prawej) na inaugurację odniosła dwa zwycięstwa

Magda Pawłasek (druga od lewej) rozpoczęła sezon od kilku medali
511 407 627
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KRZYŻÓWKA

Z nagrodą!

Dwie pierwsze osoby, które przyjdą we wtorek z właściwie rozwiązaną krzyżówką i hasłem, otrzymają najnowsze wydanie Dziennika
Stargardzkiego. Gazetę można odebrać od godziny 9.00 w siedzibie redakcji przy ul.Pierwszej Brygady 35 pokój 602. Powodzenia!

Pionowo:
1. piszczelki, które mają numerki
2. pajac z pantomimy
3. kłamstwo
4. bywa z makiem
5. Gray, botanik
6. skandowiec
7. sługa, niewolnik dawniej
8. znany kosmita
9. wielbłądzi mieszaniec
10. najmniejsza porcja energii
11. miasto nad Sanem
z fabryką autobusów
12. grupa krzaków
13. mocna karta
14. kawiarnia dla Francuzów
15. Rusowicz albo Sari
16. ... West, aktorka
17. najszybszy bieg konia
18. fiksacja, fioł
19. batalion
redakcja@dziennikstargardzki.pl

20. goli głowę na zero
21. szlemik + lewa
22. skrzydlaty rumak
23. gimnastyka w takt muzyki
24. środek odurzający
25. zabity przez matkę
26. obóz koncentracyjny
27. w parze z Mazurami
28. miasto nad Iną
29. breja
30. fotochemik austriacki
31. rozpusta
32. odksztuszana przy kaszlu
33. wojskowy kolor
34. wymarły nielot
z Nowej Zelandii
35. Ukraińska Armia Powstańcza
36. żartowniś
37. pole po lnie
38. członek muzułmańskiej sekty
39. Gary, aktor amerykański

40. ... Sumac, piosenkarka
41. wódka z wiśni
42. miasto i port we Włoszech
nad Adriatykiem, stolica Apulli
43. szwajcarska rzeka
44. arena bokserska
45. zwierzyniec
46. uderzenie
47. samolot bojowy
48. żona Mieszka I.
Poziomo:
49. wydalany
50. amer. aktor filmu niemego
(1883-1939)
51. nazajutrz po bibie
52. kościelny muzyk
53. magma
54. zioło na bóle brzucha
55. odcisk stopy
56. sam wyrośnie
57. miasto w Brazylii

58. tapicerski taboret kryty skórą
59. obrus na stole kuchennym
60. niedaleko Świecia
61. niewiadoma w matematyce
62. rzecz bez znaczenia
63. Włochy
64. myjnia statków
65. ładuje pieniądze
66. łabędzi – przedśmiertny
67. łopocze na wietrze
68. szyk wojska dawniej
69. góry z Aconcaguą
70. belka podłogowa
71. żądza
72. słowo łagodzące
drastyczne wyrażenie
73. część karabinu
74. czapnik
75. pan całą gębą
76. wąż R. Kiplinga
77. dawniej do wytapiania żelaza

78. miasto w Peru
79. japoński pas przepasujący
kimono
80. chruściel amerykański
81. Akademicki Związek Sportowy
82. ryba karpiowata, klepiec
83. dzielnica kraju
84. Alodo ..., ofiara Czerwonych
Brygad
85. 365 dni
86. archaiczna
87. ssak z rodziny krętorogich
88. skojarz z HIV
89. zwierzyniec
90. założyciel stowarzyszenia
Oratorianów
91. miasto w Belgii
92. środek opatrunkowy.
HASŁO: AARA, ARAMA, FAIRBANKS, KIRSZ, MOA, ORDYNEK.
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Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

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

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

05.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

• Działkę budowlaną o pow. 3000
m2 z linią brzegową Jeziora Woświn. Cena 30 zł/m2. Tel. (91) 43918-80 lub 502-914-559

06.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

• Linówko, działka pod budowę lub
rekreację nad jeziorem. 660 206
833

07.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
08.10.2020 r. „Zachodnia” oś. Zachód
B14 (PIOTR I PAWEŁ)
91-573-38-79

ul. Pierwszej Brygady 35
pokój 602
73-110 Stargard
Redakcja czynna
od pon. do pt.
w godz. 8.00-16.00
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• Cisewo działka pod budowę 1000
m2. 660 206 833

• Sprzedam działki pod zabudowę ok. 1000 m2 w Nowogardzie
przy Asnyka. Tel. 501 307 666
• Sprzedam działki budowlane w
Ostrzycy i Ogorzelach 603 198
280

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

• 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

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

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

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

USŁUGI
• Wnoszenie-znoszenie mebli oraz innych gabarytów
-firma Kuba Meble Stargard.
Tel. 698196 463
• Budowa domów i remonty,
wolne terminy. 601 676 404

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

Goleniów / Szczecin / Nowogard / Stargard / Świnoujście / Kołobrzeg / Gdańsk

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI
tel. +48 530 855 003
biuro@mikulski-nieruchomosci.pl

www.mikulski-nieruchomosci.pl

• 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
• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638
PRACA
• Zatrudnię kierowcę C+E, może
być emeryt, również dorywczo,
kraj. Tel. 783 678 674
• Emeryt z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności podejmie pracę jako dozorca, portier
lub konserwator terenów płaskich. Tel. (91) 573-42-12
• Kierowca C+E Polska – Szwecja.
Tel. 601420009

• 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
• 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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512
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

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

91 578 54 66

Telefony alarmowe
Policja
997,112
Straż Pożarna
998 lub 91 578 87 50
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Miejska
986 lub 91 577 50 90
Żandarmeria
91 576 62 30
Pogotowie Energetyczne
991
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Ciepłownicze
993
Pogotowie
wodnokanalizacyjne
91 578 35 80
Pogotowie weterynaryjne
91 577 00 30
Dyżur nocny
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

Flaczki z kani

Składniki:
2-3 skrzydełka lub udka z kurczaka
5-6 średnich kani
3 ząbki czosnku
1 duża cebula
1 marchewka
1 pietruszka
kawałek selera
kawałek pora
2 liście laurowe
2 ziarenka ziela angielskiego
¾ łyżki przyprawy rosołowej
przyprawa do flaków (wg smaku)
1-2 łyżki majeranku
sól, pieprz, olej
Zasmażka
1 czubata łyżka mąki
2 łyżki oleju
Sposób przygotowania:
Kanie należy oczyścić i odciąć
nóżki. Kapelusze dokładnie myjemy i kroimy na cienkie paseczki.
Cebulę i czosnek drobno siekamy i
szklimy na odrobinie oleju. Następnie mieszamy z grzybami. Całość

lekko solimy i smażymy do miękkości.
W międzyczasie z kurczaka oraz
warzyw przygotowujemy wywar.
Marchewkę, pietruszkę, seler ścieramy na tarce o grubych oczkach,
pora kroimy w paseczki, wszystkie warzywa podsmażamy na niewielkiej ilości oleju. Podsmażone
warzywa dodajemy do gotującego
się mięsa z dodatkiem przyprawy
bulionowej, liści laurowych i ziela
angielskiego. Gdy kurczak będzie
miękki wyjmujemy go z garnka i
obieramy mięso, które później z powrotem wrzucamy do garnka. Następnie dodajemy podsmażone kanie oraz przyprawę do flaków i majeranek. Zupę gotujemy przez 5-10
minut.
Według uznania flaki możemy
zagęścić zasmażką, Na patelni mieszamy olej z mąką i energicznie
mieszając smażymy na złoty kolor.
Zasmażkę dodajemy do zupy i całość gotujemy jeszcze kilka minut.

ogłoszenie

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
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Koszykarze Spójni przegrywają w stolicy

Chociwel

Piątej porażki z rzędu doznali we wtorek koszykarze PGE Spójni Stargard. W Warszawie
nie podołali stołecznej Legii. O wyniku zadecydowała fatalna trzecia kwarta w wykonaniu podopiecznych Jacka Winnickiego. Mecz zakończył się rezultatem, 77:73.

26 września WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało na terenie Gminy Chociwel wyprawę po zioła i
grzyby. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „W zdrowym
ciele zdrowy duch – wyprawa po zioła i grzyby”.

Bez przełamania w PGE Spójni Wyprawa po zioła i grzyby

Cały czas z poważnymi problemami borykają się koszykarze PGE Spójni Stargard. We
wtorek wystąpili w Warszawie,
gdzie rozegrali mecz 6. kolejki
rozgrywek Energa Basket Ligi.

Z Legią Warszawa w minionych
sezonach potrafili już zwyciężać,
ale tym razem zeszli z parkietu
pokonani, 73:77. To oznaczało
piątą z rzędu porażkę biało-bordowych i spadek w tabeli na ….
miejsce.
Po wygranej na inaugurację rozgrywek EBL nad Startem
Lublin, koszykarze PGE Spójni Stargard przegrali kolejno z
Treflem Sopot, Śląskiem Wrocław, GTK Gliwice i Wilkami
Morskimi Szczecin. Do Warszawy jechali więc z zamiarem
przerwania fatalnej passy. Drużyna osłabiona brakiem Wayne`a Blacksheara nie wytrzymała
jednak trudu pojedynku i grając
w okrojonym składzie przegrała
ostatecznie po raz piaty z rzędu.
Pierwsza połowa miała wyrównany przebieg. Nie stała
wprawdzie na najwyższym poziomie, ale żadnej ze stron nie
udało się uzyskać zdecydowanej przewagi. Pierwsze punkty
w meczu zdobył Ricky Tarrant,
a odpowiedział na nie najskuteczniejszy gracz w meczu, re-

prezentant Polski, Michał Sokołowski. Tarrant rozpoczął zresztą wtorkowe spotkanie najlepiej
ze wszystkich graczy PGE Spójni. W drugiej kwarcie nie był już
jednak tak skuteczny. Prym w
szeregach prowadzonych przez
trenera Jacka Winnickiego wiedli więc Mateusz Kostrzewski
i Ray Cowels. Po rzucie Baylee
Steele`a, grająca w roli gościa
PGE Spójnia, schodziła ostatecznie na przerwę z trzema
oczkami przewagi.
Wynik w granicach remisu
utrzymał się jeszcze przez 3 minuty, a później nastąpił odjazd
warszawskiej Legii. Sokołowski,
Dariusz Wyka, Justin Bibbins
i Jakub Karolak z coraz większą łatwością zdobywali punkty i systematycznie powiększali

prowadzenie gospodarzy. Biało-bordowi razili natomiast nieskutecznością, brakiem dokładności w rozegraniu, dużą ilością strat i brakiem zbiórek. Legioniści zyskali w ten sposób
przeszło 10-punktową przewagę. Nie mogli jej nie utrzymać.
Na początku ostatniej odsłony
z dystansu trafili jednak Cowels
(dwukrotnie) i Tarrant, dzięki
czemu na tablicy świetlnej pojawił się wynik 61:61. Nawet
na minutę przed końcem PGE
Spójnia przegrywała różnicą
zaledwie punktu. Wówczas ponownie dał o sobie znać Sokołowski. Zanotował udane wejście pod kosz, trafił trzy rzuty
osobiste i przechylił szalę na korzyść gospodarzy.
Porażka z Legią oznacza przedłużenie kryzysu koszykarzy grających w biało-bordowych strojach. W dalszym ciągu ogromną bolączką stargardzkiego zespołu jest fatalna skuteczność w rzutach osobistych.
Niewiele lepiej było w rzutach
dystansowych. Poprawie uległa
jedynie postawa na tablicach,
gdzie stargardzianie wygrali
zbiórki. Całe spotkanie zakończyli jednak zasłużoną porażką.
W niedzielę o godz. 17:30 podejmą drużynę MKS-u Dąbrowa Górnicza i staną przed szansą poprawy bilansu.

Legia Warszawa – PGE Spójnia Stargard 77:73 (15:15, 12:15,
34:20, 16:23)
Legia: Sokołowski 22 (2x3), Bibbins 19 (3), Karolak 12 (1), Morris 10 (1), Wyka 10 (2), Watson 4. Kulka, Linowski, Konopatzki,
Kamiński.
Spójnia: Kostrzewski 21 (1x3), Tarrant 18 (3), Cowels 16 (4), Steele 8, Śnieg 6, Młynarski 3, Gudul 1, Matczak.
Pozostałe wyniki kolejki:
Arka - GTK 94:84,
Trefl - Stal 82:66,
Śląsk - Polpharma 107:75,
King - Anwil 80:71,
Stelmet - MKS 95:79,
HydroTruck - Start ,
Polski Cukier - Astoria (01.10.)
Tabela EBL:
1.
Stelmet Zielona Góra
6
2.
Legia Warszawa		
6
3.
King Szczecin		
6
4.
Trefl Sopot		
6
5.
Start Lublin		
6
6.
Śląsk Wrocław		 5
7.
GTK Gliwice		 6
8.
Stal Ostrów Wlkp.
6
9.
Arka Gdynia		 5
10.
Anwil Włocławek
5
11.
HydroTruck Radom
5
12.
PGE Spójnia Stargard
6
13.
Astoria Bydgoszcz
5
14.
Polpharma Starogard Gd. 5
15.
MKS Dąbrowa Górnicza 5
16.
Polski Cukier Toruń
5

Mieszkanki Chociwla udały się na zbiór ziół i grzybów

Podczas wędrówki zebrano
gwiazdnicę pospolitą, dziurawiec, tasznik pospolity, przytulię, wrotycz zwyczajny,
krwawnik, babkę zwyczajną.
O zebranych ziołach uczestnikom wyprawy opowiedziała
Pani Agnieszka, która jak wiele z uczestniczek zgłębia wiedzę na ich temat i wykorzystuje je. Koło Gospodyń Wiejskich z Chociwla przygotowało różne herbatki ziołowe, w
tym z mięty, lipy, które były
chętnie degustowane. Zorganizowano konkursy na rozpoznawanie smaków soków i nalewek przygotowanych z ziół i
roślin leczniczych, rozpoznawano zioła na podstawie węchu i kształtu nasion co wcale nie było proste. Wykonano
również domowe mydła z dodatkiem różnych ziół.
Wiele uczestniczek wystąpiło w ciekawych strojach gdyż
wyprawa po zioła i grzyby była
także poświęcona najsławniejszej „pomorskiej czarownicy”
Sydonii von Borck, ona także pasjonowała się ziołolecznictwem. W tym roku mija
400 lat od jej śmierci. Zginęła
jak wiele tysięcy kobiet na Poogłoszenie
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morzu posądzona o czary, ponoć miała rzucić klątwę na ród
Gryfitów, który w ciągu pięćdziesięciu lat wymarł bezpotomnie. Oczywiście wszystko
to były zabobony, ale faktem
historycznym jest jej proces
o czary i śmierć. Sydonia należała do znakomitego rodu,
była kobietą wykształconą na
ówczesne czasy, do końca walczyła o swoje prawa. Sydonia
to także symbol tysiąca kobiet
na Pomorzu, które poddano
okrutnym torturom i okrutniej śmierci. Wiele z tych kobiet to bezimienne wiejskie
zielarki, które pomagały ludziom, kiedy stały się niewygodne pozbyto się ich. Poprzez
takie spotkania przypominana
jest historia pomorskich kobiet, które zginęły przez ciemnotę, chciwość, podstępność
innych ludzi.
Info UG Chociwel/opr red
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SKLEP FIRMOWY
NIETOPERZ s.c.
obrusy, pasmanteria,
rajstopy, rolety
ul. Słoneczna 12a • Stargard
(za Netto-pasaż)
tel. 91 573 90 00

531-436
514-443
454-438
516-451
460-442
414-366
502-519
446-476
388-385
407-400
403-412
439-463
393-440
381-448
368-432
362-427
511 407 627

