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Żadne słowa nie są w stanie opisać cierpienia
i straty ukochanej osoby, w tym trudnym
momencie łączymy się w żalu i modlitwie.
Członkowie Struktur
Prawa i Sprawiedliwości w Stargardzie
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Działania stargardzkiej drogówki

DK 20, Chociwel-Węgorzyno

Przekroczenie prędkości, jazda na Kierująca Fordem
podwójnym gazie i po narkotykach uderzyła w barierki
Tylko w minionym tygodniu policjanci stargardzkiej drogówki zatrzymali łącznie 11
osób, które zlekceważyły obowiązujące przepisy ruchu drogowego narażając pozostałych użytkowników dróg na niebezpieczeństwo. Pięciu kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, czterech kierowało po
alkoholu, a dwóch po narkotykach.

Podczas rutynowych kontroli policjanci drogówki sprawdzają stan techniczny pojazdów

Podstawowym zadaniem policjantów ruchu drogowego jest
zapewnienie
bezpieczeństwa
wszystkim użytkownikom dróg.
Funkcjonariusze podczas codziennej służby dokonują kontroli stanu technicznego pojazdów, stanu trzeźwości ich kierujących. Mundurowi przeprowadzają także badania mające na
celu wyeliminowanie z dalszej
jazdy tych, którzy wsiedli za kierownicę po zażyciu narkotyków.
W minionym tygodniu stargardzcy policjanci zatrzymali
pięciu kierujących przekraczających prędkość
w obszarze zabudowanym o ponad 50
km/h. Wśród pięciu zatrzymanych znalazł się kierowca Audi,
który na ul. Szosa Stargardzka
poruszał się z prędkością 133

km/h. Oprócz punktów karnych
kierowcy zostali ukarani mandatami i stracili prawo jazdy na
okres 3 miesięcy.
Kolejnych dwóch to kierowcy,
którzy prowadzili pojazd będąc
po alkoholu. Przeprowadzone
badanie kierowcy Opla na terenie gminy Dobrzany wykazało

2,7 promila alkoholu w jego organizmie. 28- latek stracił prawo
jazdy. Za czyn którego się dopuścił odpowie przed sądem.
Mandatami karnymi zakończyła się także jazda po drodze
publicznej dwóch kierujących
rowerem.
Odpowiedzialności
karnej
nie uniknie także dwóch kierujących, którzy kierowali pojazdami po zażyciu narkotyków.
Badanie wykazało w ich organizmach obecność amfetaminy i marihuany. Dodatkowo
25- letni kierowca Golfa nie posiadał uprawnień do kierowania
pojazdami za co został ukarany
mandatem. O karze dla nich zadecyduje sąd.
podkom. Krzysztof
Wojsznarowicz

Kierująca Fordem na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w barierki. Foto. Stoją!Stargard

Jak poinformował nas podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy stargardzkiej Policji do zdarzenia doszło między miejscowościami Chociwel i Węgorzyno.
Kierująca Fordem nie dostosowała prędkości i na łuku dro-

gi straciła panowanie nad pojazdem. W wyniku tego auto
uderzyło w przydrożne barierki. Razem z kobietą podróżowało małe dziecko. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt
nie został poszkodowany.
red

Odeszli do wieczności...
Zatrzymują również kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość

Wypadek na DK 10

Jest akt oskarżenia dla
kierowcy Renault Megane
Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono to, że w dniu 25 lipca 2019 roku nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym.
Mężczyzna kierując samochodem marki Renault Megane nie dostosował prędkości do panujących
na drodze warunków, skutkiem
czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, uderzył w
drzewo i dachował. W wyniku tego
jadący z nim pasażer doznał obrażeń, które spowodowały u niego
ciężki uszczerbek na zdrowiu pod
postacią choroby realnie zagrażającej życiu poszkodowanego.
Jak ustalono 25 lipca 2019 roku
podejrzany (21-letni kierowca Renault) wraz z pokrzywdzonym wra-

W minioną sobotę, 3 października na Drodze Krajowej
nr 20 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego.

cali z Niemiec do Polski. Przez całą
drogę pojazdem kierował podejrzany. W pewnym momencie, na łuku
drogi samochód zjechał na prawe
pobocze, a następnie powrócił na
jezdnię, gdzie obrócił się jadąc tyłem do kierunku jazdy, po czym tylną częścią uderzył w drzewo, a następnie dachował.
W wyniku tego zdarzenia pasażer
Renault Megane doznał obrażeń w
postaci krwiaka okolicy ciemieniowej prawej, złamania kręgów szyjnych oraz niedowładu czterokończynowego, które spowodowały u

niego ciężki uszczerbek na zdrowiu
w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.
W chwili wypadku podejrzany
(21-letni kierowca Renault Megane) był trzeźwy.
Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył stosowne
wyjaśnienia. W przeszłości nie był
karany.
Za zarzucany czyn podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Pochówki 5.10.2020
ADELA KUDAJCZYK, lat 73, zmarła 29.09
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
EUGENIE KARCZ-WISINSKI, lat 93, zmarła 30.09
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 6.10.2020
DANIELA PYTKO, lat 80, zmarła 3.10
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 7.10.2020
JOANNA ŁUCZAK, lat 92, zmarła 4.10
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 8.10.2020
MARZENA POKORA-SADOCH, lat 52, zmarła 4.10
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu
reklama

-red
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Podwójna kolizja
Ewakuowano ponad sto dzieci na Drodze
Krajowej nr 10
Przedszkole nr 4

Wczoraj dzieci oraz opiekunowie i pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 4 mieszczącego się na Osiedlu Zachód zostali ewakuowani. Przyczyną była podejrzana wiadomość,
która została wysłana na adres e-mail, z treści której wynikało, że w budynku przedszkola znajduje się rozpylacz.

Wczoraj dzieci, opiekunowie oraz pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 4 zostali
ewakuowani foto Stoją Stargard

Jak poinformował podkom.
Krzysztof Wojsznarowicz ze stargardzkiej Policji około dwunastej odebrano zgłoszenie, że na
skrzynkę e-mail Przedszkola na
Osiedlu Zachód wpłynęła wia-

domość o zgłoszeniu zamontowania rozpylacza. Natychmiast o
całym zdarzeniu została poinformowana Straż Pożarna, Sanepid
oraz wydziały zarządzania kryzysowego Starostwa powiatowe-

go i Urzędu Miejskiego. Na miejscu zdarzenia działali również
policyjni pirotechnicy.
Już po zakończeniu akcji ponownie skontaktowaliśmy się z
policją, by dowiedzieć się, jak zakończyła się akcja i czy na terenie przedszkola został znaleziony jakiś niebezpieczny rozpylacz. Anna Woźniak w rozmowie z Dziennikiem Stargardzkim
uspokaja - Na szczęście okazało
się, że żadnego rozpylacza nie
było. Policja obecnie prowadzi
postępowanie by namierzyć osobę, która wysłała tę informację –
informuje Anna Woźniak.

Wczoraj na starej dziesiątce w jednej chwili doszło do
dwóch kolizji z udziałem 3 samochodów osobowych.

(ps)

Mieszkańcy: Czy na Kazimierza Wielkiego nie
wystarczyłby próg zwalniający lub światła?

UM: Wyniesione przejście
skuteczniej ogranicza prędkość
Przed kilkoma dniami do redakcji z sygnałem zwrócili się mieszkańcy pytający o zasadność budowy
podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Kazimierza Wielkiego, obok centrum handlowego.

Mieszkańcy zastanawiają się, czy konieczne było budowanie w tym miejscu podwyższonego przejścia dla pieszych.

Mieszkańcy pytają zwłaszcza
o koszty inwestycji, podnosząc
argument, czy nie wystarczyłoby w tym miejscu zamontowanie świateł lub progu zwalniającego.
- Rozmawiam z różnymi osobami i zastanawiam się, czy budowa takiego przejścia była konieczna – mówi w rozmowie
z nami jeden z mieszkańców
- Rozumiem, że w tym miejscu jest dość niebezpiecznie a
mieszkańcy chcą się dostać na
drugą stronę ulicy. Czy jednak
nie można było wykonać tutaj
progu zwalniającego albo sygnalizacji świetlnej – pyta jeden z mieszkańców – Ponadto ciekaw jestem ile kosztowała
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Miasto ta inwestycja - dopytuje
mieszkaniec.
W związku z tym zwróciliśmy się do Urzędu Miasta z pytaniem, jakie w związku z tym
były koszty tej inwestycji oraz
co przesądziło o budowie takiego typu przejścia. W odpowiedzi Piotr Styczewski, rzecznik
prasowy UM uzasadnia - Sygnalizacja świetlna jest zamontowana w pobliżu szkoły muzycznej. Wprowadzenie tego
rozwiązania kawałek dalej mogłoby doprowadzić do występowania braku płynności w ruchu
– podkreśla urzędnik.
O to wnioskowali sami
mieszkańcy
- Tymczasem to właśnie

mieszkańcy okolicy zgłaszali nam, że zależy im na zwiększeniu bezpieczeństwa na tym
przejściu dla pieszych – informuje P. Styczewski - W tej lokalizacji dotychczas dzieci chodzące do pobliskiej szkoły były
przeprowadzane przez specjalnie zatrudnionego do tego celu
pracownika. Po wykonaniu inwestycji nie będzie to już konieczne. Poza tym trzeba podkreślić, że pasy będą też doświetlone, co niewątpliwie jeszcze
bardziej podniesie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników
ruchu. Nieprzecenione jest także ograniczenie prędkości przez
kierujących. Wyniesione przejście skuteczniej ogranicza prędkość kierujących samochodami. Nie ma możliwości by przejechać pomiędzy elementami
progu. Poza tym takie wyniesione przejście może też być bardziej widoczne już z odległości.
Doświadczenie - również z
naszego miasta - pokazuje, że
takie rozwiązanie ma wysoką
skuteczność i pozwala osiągnąć
założony efekt. Koszt inwestycji
to 120 000 zł – informuje rzecznik prasowy Miasta.
Piotr Słomski

Wczoraj na starej dziesiątce w jednej chwili doszło do dwóch kolizji z udziałem 3 aut
osobowych

Jak poinformował nas podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy stargardzkiej Policji kierowca
Toyoty Hilux jadący w stronę Kobylanki w pewnym
momencie zwolnił. Jadący
za nim kierujący pojazdem
marki Renault nie zachował
należytej odległości od jadącego przed nim pojazdu i nie
zdążył zahamować w wyniku
czego najechał na tył Toyoty
Hilux. W wyniku uderzenia

auto wypadło z drogi.
W drugiej kolizji, do której
doszło w tym samym miejscu
kilka minut później dotyczyła pojazdów marki Renault i
Audi.
Kierowca Audi nie zachował należytej odległości od
jadącego przed nim Renault
w wyniku czego nie zdążył
wyhamować i najechał na tył
Renault.
Kierujący byli trzeźwi i nikt
nie doznał obrażeń ciała.

kondolencje

Pani
Ewelinie Sobolewskiej-Łukaszczuk
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty

składają
Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska
z Zarządem Powiatu
oraz Radni Rady Powiatu Stargardzkiego
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Radni PiS wnieśli 14 wniosków do budżetu powiatu
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem budżetu Powiatu Stargardzkiego radni Prawa i Sprawiedliwości wnieśli wnioski do budżetu na rok
2021, poniżej publikujemy ich treść.
Wniosek I:
Wykonanie odcinka chodnika
wzdłuż ulicy Reymonta, od torów
kolejowych do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza w Stargardzie.
Przewidywany koszt inwestycji to
ok. 100 000 zł.
Uzasadnienie:
Po zmianie rozkładu jazdy autobusów miejskich usytuowano przystanek przy Reymonta 8. Mimo
znajdującego się po drugiej stronie
jezdni chodnika (stan nienajlepszy)
w chwili obecnej dojście dzieci idących do szkoły, jak i osób dorosłych
z nowo wybudowanego osiedla odbywa się poboczem jezdni z powodu braku chodnika w pasie drogowym. To samo dzieje się z drugiej
strony przystanku od ulicy Łukasiewicza. Taki stan rzeczy zagraża
zdrowiu i życiu osób korzystających
z tego przystanku.
Wniosek II:
Przebudowa drogi i uzupełnienie zaniżonego pobocza drogi nr
1716Z (skrz. z DW nr 106 - Stargard ul. Główna - Witkowo - Kolin - Morzyca - Dolice ul. Wojska
Polskiego, ul. Wiejska - Dobropole- Brzezina - granica powiatu /Sułkowo/ ) na odcinku 7,5 km.
od skrzyżowania z drogą nr 1786Z
Brzezina – Płoszkowo na drodze nr
1716Z w kierunku Dobropola.
Uzasadnienie:
Wspomniany odcinek był przedmiotem wniosku sprawa ZDP.
SD.4131.43.2020.ET w którym w odpowiedzi uzyskanej otrzymałem informację, ze głównym problemem
nieprzebudowanego odcinka tej drogi jest nienormatywna szerokość jezdni, wynosząca 4,5 - 5 metrów, co powoduje obłamywanie krawędzi jezdni w momencie wymijania samochodów które zjeżdżają krawędź pobocza
powodują jego dalsze obłamywanie.
Cząstkowe uzupełnianie na odcinku 7,5 km w ramach wiosennego remontu uzupełniania nawierzchni nie
jest wystarczające ponieważ struktura nie wiąże z całością i odpadają całe
części. Najbardziej widocznym odcinkiem jest odcinek 600 – 1000 m drogi 1716Z od skrzyżowania z drogą nr
1786Z Brzezina – Płoszkowo w kierunku Dobropola.
W związku z powyższym wnoszę
więc o uwzględnienie w przyszłorocznym projekcie budżetu na rok
2021 wszelkich kosztów dotyczących
projektu, naprawy, remontu , przebudowy wnoszę o uzupełnienie destruktem asfaltowym lub podbudową drobnokamieno-piaskową z dodatkami cementowymi - docelowo o przebudowę
wspomnianego odcinka w przyszłym
2021 roku.
Wniosek III:
Przebudowa drogi powiatowej
nr 1709Z na odcinku przebiegają-

cym przez miejscowość Sowno (etap
Am).
Uzasadnienie:
Droga nr 1709Z na odcinku
przebiegającym przez miejscowość Sowno została ujęta w Planie
Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych
uchwałą nr 2625/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego do realizacji w
2019 r., co ponownie zostało przesunięte w czasie.
Wniosek IV:
Przebudowa i budowa drogi nr
17454Z Chociwel Ińsko.
Uzasadnienie:
Wykonanie zdania ujętego w
Uchwale nr 2625/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 4 października 2018 roku
w sprawie planu rozwoju sieci dróg
powiatowych polegającego na przebudowie i budowie drogi nr 17454Z
Chociwel Ińsko. W wieloletniej perspektywie potrzeb inwestycyjnych i
remontowych dróg powiatowych na
lata 2018-2028 zadanie to zaplanowano na lata 2022-2026 z podziałem na poszczególne etapy jego realizacji. Uważam, że ze względu na
zagrożenia jakie występują na tym
odcinku drogi powodują bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników tej drogi, które pogarszają ich
bezpieczeństwo. Wnioskuję o przyspieszenie realizacji od 2021 roku
remontu odcinka Ścienne – Miałka
o długości 3,3 km o wartości zadania 7.750.000 złotych.
Wniosek V:
Remont ulicy Generała Władysława Sikorskiego w Stargardzie
Uzasadnienie:
Na nawierzchni jezdni występują liczne spękania i duże ubytki powodujące zbieranie się wody opadowej, które są zagrożeniem dla kierowców i pieszych .
W pasie chodnika występują liczne braki w podłożu, braki elementów mogą być przyczyną uszczerbków na zdrowiu poruszających się
po pasie ruchu pieszych.
W pasie drogowym są liczne braki krawężników, które powodują
problem dla pieszych, rowerzystów,
a przede wszystkim dla rodziców z
małymi dziećmi i osobom niepełnosprawnym.
Brak miejsc parkingowych w wyniku czego mieszkańcy parkują samochody po oby stronach ulicy
łącznie z zajmowaniem pasa zieleni.
Ulica Gen.W. Sikorskiego pełni
istotną rolę ciągu komunikacyjnego
MPK Stargard.
Wniosek VI:
Wykonanie odcinka chodnika
wzdłuż ulicy Polnej w Stargardzie.
Przewidywany koszt inwestycji to
ok. 300 000 zł.
Uzasadnienie:
Ulica Polna jest ulicą powiato-

wą po której jeździ dość dużo samochodów, w tym również autobusy miejskie. Nowo wybudowany
chodnik zapewni bezpieczne dojście okolicznych mieszkańców, w
tym dzieci, do przystanków autobusowych, jak również dojście do ich
posesji. Obecnie mieszkańcy chodzą poboczem jezdni z powodu braku chodnika w pasie drogowym. Sytuacja ta trwa od lat.
W razie braku funduszy proszę o
rozpatrzenie możliwości wykonania
chodnika tyko wzdłuż jednej strony
ulicy. Taki koszt to ok 180 000 zł.
Wniosek VII:
Przebudowa drogi nr 1731Z
Marianowo – Barzkowice – Brudzewice – skrzyżowanie z DK nr 10 na
odcinku od miejscowości Barzkowice do przejazdu kolejowego.
Uzasadnienie:
Droga pełni istną rolę komunikacyjną zwłaszcza podczas wojewódzkich i międzyregionalnych imprez
targowych i wystawienniczych organizowanych przez ZODR w Barzkowicach.
W imprezach uczestniczą mieszkańcy okolic i województwa , wystawcy, handlowcy i przedstawiciele instytucji z całego kraju , dlatego
ważnym elementem w postrzeganiu
Barzkowic jak i powiatu Stargardzkiego jest stan infrastruktury wpływający na bezpieczeństwo w komunikacji drogowej. Dotychczasowe zabiegi
polegające na uzupełnianiu zdegradowanej mocno struktury, która ma
wątpliwą trwałość nie przynosi oczekiwanego efektu, gdyż uzupełnianie
ubytków musi być cyklicznie dokonywane.
Wniosek VIII:
Montaż oświetlenia- latarie typu
parkowego przeznaczonych do
oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku kończącym miasto Stargard w
kierunku miejscowości Żarowo.
Uzasadnienie:
Ścieżka rowerowa jest wykorzystywana przez cały rok przez biegaczy,
rowerzystów oraz spacerowiczów. W
związku z powyższym należy zwiększyć widoczność, a tym samym poprawić bezpieczeństwo użytkowników.
Wniosek IX:
Finansowanie zadania pt. remont
dachu w zabytkowym Kościele Przemieniania Pańskiego z XV wieku w
miejscowości Odargowo należącego
do Parafii Dobrzany.
Uzasadnienie:
Zabezpieczenie w budżecie na rok
2021 w dziale ochrona dziedzictwa
narodowego kwoty 30.000 złotych w
celu realizacji zdania polegającego na
partycypacji w remoncie dachu w zabytkowym Kościele Przemieniania
Pańskiego z XV wieku w miejscowości Odargowo należącego do Parafii

Radni PiS powiatu stargardzkiego od lewej: Paweł Grobelny, Ewelina Sobolewska
- Łukaszczuk, Bogdan Terebecki, Adam Lucjan Kalinowski, Józef Stachowiak i Elżbieta Mochocka

Dobrzany. Przybliżony koszt realizacji zdania 500.000-600.000 złotych.
Wniosek X :
Remont kompleksowy ulicy
Głównej w Stargardzie
Uzasadnienie:
Na pozostałościach nawierzchni jezdni występują liczne spękania i
bardzo duże ubytki powodujące zbieranie się wody opadowej, które są zagrożeniem dla kierowców i pieszych .
W pasie wydzielonym dla pieszych
występują braki chodnika, braki należytego oświetlenia na całej długości
ulicy co nie spełnia wymogów bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Brak miejsc parkingowych
Ulica Główna jest najważniejszym
połączeniem Stargardu z miejscowością Witkowo i jest jednocześnie trasą
komunikacyjną MPK Stargard.
Wniosek XI:
Dofinansowanie do zadania ,,Remont remizy strażackiej w OSP
Dolice,,
Uzasadnienie:
OSP Dolice to jednostka ratowniczo-gaśniczaa działająca na terenie
całego powiatu stargardzkiego , która
jest często angażowana we wszelkiego rodzaju akcje przeciwpożarowe i
żywiołowe.
Strażacy korzystają z budynku remizy w której jest przeciekający dach
i zniszczona posadzka.
Wielkie zaangażowanie strażaków z
Dolic świadczy o ich społecznej pracy,
warunki w jakich przebywają czekając na akcje muszą być poprawione.
Wniosek XII:
Dofinansowanie zadania polegającego na opracowanie projektu remontu
wieży kościoła w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła zbudowanego około
1600 roku w miejscowości Ognica należącego do Parafii Dobrzany.
Uzasadnienie:
Zabezpieczenie w budżecie na rok
2021 w dziale ochrona dziedzictwa

narodowego kwoty 15.000 złotych w
celu realizacji zdania polegającego na
opracowanie projektu remontu wieży kościoła w Kościele św. Apostołów
Piotra i Pawła zbudowanego około
1600 roku w miejscowości Ognica należącego do Parafii Dobrzany. Finansowanie jest niezbędne w celu wprowadzenia zadań ochronnych, ochrona wymagana jest w celu umożliwienia społeczeństwu korzystania z wartosci zabytkowych dla przyszlych pololeń.
Wniosek XIII:
Przebudowa i budowa drogi nr
1714Z Stargard od granicy miasta Kurcewo – Strzebielewo do skrzyżowania z droga powiatową nr 1716Z
Uzasadnienie:
Droga nr 1714Z ujęta jest w uchwale nr 2625/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 4 października 2018 roku w
sprawie planu rozwoju sieci dróg powiatowych w układzie dróg uzupełniających o długosci 6,088 . Odcinek
drogi ok 1,5 km przechodzący przez
miejscowość Strzebielewo do skrzyzowania z droga powiatową nr 1716Z
jest najkrótsządrogą poprzez miejscowość Strzebielewo do drogi powiatowej nr 1716Z I do Stagardu. W zwiazku z powyższym dla poprawy bezpieczenstwa powinien być w pierwszej
kolejności przebudowany .
Wniosek XIV:
Remont chodnika przy drodze
powiatowej - ul. Szczecińska (pomiędzy budynkiem poczty, a sygnalizacją świetlną przed stacją
paliw Orlen).
Uzasadnienie:
Wymieniony powyżej chodnik o
długości około 300 metrów stanowi bardzo istotny ciąg komunikacyjny dla pieszych i rowerzystów.
Nierówna powierzchnia chodnika, brak udogodnień dla niepełnosprawnych, stanowią zagrożenie dla
mieszkańców miasta i powiatu.
511 407 627
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Andersa, Jagiellońska: Enea musi teraz posprzątać nie swoje śmieci

Przy trafostacji powstało dzikie wysypisko
Otrzymaliśmy sygnał od mieszkańców o powstaniu dzikiego wysypiska przy trafostacji znajdującej się u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Andersa w Stargardzie.
- Już któryś raz tędy przechodzę i przyznam, że to
smutny widok, gdy ładny i
zielony w okolicach trafostacji przy Andersa jest po prostu zaśmiecony przez dzikie
wysypisko, które ktoś sobie
postanowił tu zorganizować
– mówi w rozmowie z Dziennikiem jeden ze zgłaszających
problem mieszkańców.
Katarzyna Rybaczuk z ZUK
informuje nas, że trafostacja
znajduje się na działce nr 2
w obr. 12, której właścicielem
jest ENEA. Skontaktowaliśmy
się w związku z tym z Eneą.
Do sprawy odniosła się Monika Błaszyk, rzecznik prasowy szczecińskiego Oddziału
Dystrybucji Enea Operator Odpowiadając na Pana maila, chciałabym poinformować, że wskazany przez Pana
teren nie jest miejscem do
składowania odpadów. Śmieci, które znajdują się na zdjęciu są dzikim wysypiskiem,
stworzonym przez okolicz-

nych mieszkańców lub osoby postronne. Enea Operator
nie używa tego miejsca w celu
wywozu nieczystości. Nie są
to nasze śmieci. Zapewniamy,
że przyjmiemy każde zgłoszenie i posprzątamy nasz teren,
gdy będzie taka konieczność.
Nie mamy jednak stałych terminów oczyszczania terenu,
ponieważ to nie jest to miejsce przeznaczone na składowanie odpadów. Z załączonego zdjęcia wynika, że przy
naszym terenie postawione
zostały osiedlowe kosze na
odpady. To do nich powinny
zostać wyrzucone śmieci, a
nie na nasz teren. Duże gabaryty powinny być odwiezione do ekoportów lub składowane w miejscu, które przeznaczone jest do ich odbioru.
My uprzątniemy teren w dniu
dzisiejszym (piątek 2 X – redakcja) lub w poniedziałek,
przestawiając po prostu śmieci, jednak prosimy o przekazanie informacji mieszkań-

Taki widok, niestety, mogli zastać spacerujący na Andersa mieszkańcy

com, że wywóz odpadów z
wyznaczonego miejsca nie
należy do naszych obowiązków. Sami mieszkańcy składują je w tym miejscu nielegalnie – podkreśla Monika

Klępino

Wandale zniszczyli wiatę
przystankową
Prawdopodobnie w nocy z soboty na niedzielę nieznani sprawcy zniszczyli wiatę przystankową w Klępinie w gminie Stargard.
Niestety mieszkańcy Klępina w niedzielny poranek zastali dość przykry obraz zniszczonej wiaty przystankowej. – W
niedzielę rano otrzymałam informację o dokonanym akcie
wandalizmu. Jedna szyba została wybita, a dwie potłuczone
– mówi w rozmowie z Dziennikiem sołtys Klępina Anna Skoczylas-Fojut.
Sołtys przekazała sprawę do
gminy Stargard. Z kolei wójt
Jerzy Makowski powiedział w
rozmowie z redakcją, iż po dokładnym oszacowaniu strat, najpóźniej dzisiaj, czyli we wtorek,
sprawa zostanie zgłoszona na
policję.
Gmina poniesie z powodu
aktu wandalizmu spore straty,
gdyż budowa takiej wiaty wynosi 5.500 zł, w tym ok. 1000 złotych za same szyby.

nas. Nie twórzmy więc dzikich wysypisk, …tak w imię
elementarnej
solidarności
społecznej.
Piotr Słomski

Ogłoszenie

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

poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ POZ
(miejsce pracy Stargard)

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

91 578 35 80
POGOTOWIE
546 992
WODOCIĄGOWE 519(całodobowe)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6 • 73-110 Stargard

(ps)

Takie skutki wandalizmu widać na przystanku w Klępinie
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Błaszyk.
Oczywiście przyłączamy się
do słusznego apelu rzecznika
Enei. To jak będzie wyglądało
nasze miasto zależy także od

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE

993

(całodobowe)
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Konfederacja przeciw „Piątce dla zwierząt”

To policzek dla polskiego rolnictwa
W piątek 2 października o godz. 11 przed wejściem na rynek miejski na ul. Reja członkowie stargardzkiego klubu Konfederacji zorganizowali konferencję prasową, na której wyrazili i argumentowali swój sprzeciw wobec ustawy, którą określa się jako „Piątka dla zwierząt”.

Podczas konferencji od lewej - Jan Wawruszczak, Iwona Wawruszczak, Łukasz Potyrała i Anna Maria Rzepecka

- Nasza konferencja ma za
zadanie nagłośnić i wyrazić
sprzeciw zarówno Konfederacji jak i Polaków wobec nowych ustaw, które są procedowane w Sejmie – mówi Iwona Wawruszczak liderka stargardzkiego klubu Konfederacji - Ich autorem jest PiS w
koalicji z Lewicą oraz PO. Widać niestety tutaj między nimi
współpracę. Obecnie ustawa
jest w Senacie. Rolnicy natomiast protestują. We środę
odbył się ich bardzo duży protest w Warszawie. Ta ustawa
nazywa się niewinnie „Piątka dla zwierząt”, ale tak naprawdę piątka przeciwko rolnikom, ponieważ ta ustawa
ma za zadanie ograniczenie i
utrudnienie produkcji drobiowej, bydła mięsnego i zwierząt futerkowych – podkreśla
w trakcie konferencji Iwona
Wawruszczak - To wszystko
się przekłada na całe rolnictwo, na produkcję rolną, ponieważ nie jest to sprawa odrębna, ale system naczyń połączonych. Poszczególne działy produkcji zwierzęcej czy roślinnej są ze sobą powiązane.
Jeżeli zmniejszymy produkcję
zwierzęcą, ucierpi także produkcja roślinna czy paszy. Jeżeli rolnicy będą plajtować
to odczują to również banki,
dla przykładu te spółdzielcze,
które udzielają kredytów
rolnikom, którzy zaczynali
działalność w jakiejś branży
– ostrzega przedstawicielka

Konfederacji.
- Ludzie nie znają obecnie
prawdziwego życia na wsi.
Wyrosły już całe pokolenia,
które nie wiedzą, jak wygląda tam produkcja. My jeszcze
pamiętamy, gdy jeździło się na
wieś do dziadków czy rodziny i wiemy przez to jak wygląda wiejska produkcja roślinna
i zwierzęca – mówi I. Wawruszczak - Wiadomo, że mięso nie bierze się ze sklepu, tylko pochodzi z hodowli zwierzęcej. I o zwierzęta się dba,
bo jeśli się tego nie robi, to nie
będzie dobrego produktu. Tak
więc jest to naturalne. Rolnicy dbają o swoje zwierzęta, tak
że nie można im ograniczać i
zamykać ich działalności, ponieważ odczujemy to wszyscy.
Wzrosną ceny mięsa, nastąpi
ogólne zmniejszenie produkcji, co nas zuboży. A że rynek
oczywiście nie znosi próżni, to
będą napływały towary z zagranicy. Poza tym jest to likwidacja bardzo jeszcze dochodowych działów gospodarki, ponieważ np. w produkcji
drobiu zajmujemy 3 miejsce
na świecie, prócz nas wyżej są
tylko USA i Chiny. Natomiast
w produkcji zwierząt futerkowych zajmujemy drugie miejsce w Europie, przed nami
jest tylko Dania, a trzecie na
świecie. W przypadku zwierząt futerkowych bardzo ważne jest również to, że należące
do nich norki, są naturalnym
utylizatorem
poubojowych

resztek, którymi się żywią. Jeżeli norek zabraknie, to będziemy zmuszeni utylizować
te resztki w niemieckich firmach, ponieważ koszty takiej
utylizacji są bardzo wysokie.
Zwiększy to w konsekwencji
koszty producentów innych
rodzajów mięsa. Więc niestety wszyscy na tym stracimy i
dlatego występujemy przeciw
takim rozwiązaniom ustawowym – zaznacza Iwona Wawruszczak – Jest nowy minister rolnictwa, pan Grzegorz
Puda, który niestety wykazuje ciągoty lewicowe; jest on
dla przykładu w świetnej komitywie z panią Sylwią Spurek, więc nie możemy oczekiwać, że będziemy jako rolnicy
i Polacy traktowani jako producenci zwierząt; te zwierzęta będą miały większe prawa
niż ludzie. Nie wróży to dobrze. Wybór takiego ministra
jest policzkiem dla rolników –
mówi I. Wawruszczak.
– W iście bolszewicki sposób likwiduje się całą branżę futrzarską – dodaje Łukasz
Potyrała - Jest to przemysł
bardzo dobrze w Polsce rozwinięty. W związku z jego likwidacją upadnie również lub
straci sporo dochodów wiele
firm z naszego regionu, które
między innymi obsługują tę
branżę, np. produkując klatki
czy wykonując serwisy w tych
miejscach – zaznacza działacz
Konfederacji - Ponadto na zamknięcie tej branży od mo-

mentu wprowadzenia ustawy pozostanie 12 miesięcy. To
jest bardzo krótki czas, w innych krajach było na to 5 lub
10 lat, co stanowiło sensowne
okresy przejściowe. Trzeba też
podkreślić fakt, że ci producenci często mają kredyty, ponieważ są to rodzinne gospodarstwa rolne. PiS uderza więc
w rolników, w rodziny. Wiele
ludzi straci pracę. Wiele firm
obsługujących te fermy straci
zyski, będą cięcia i zwolnienia.
Jesteśmy za Polakami, za rodzinami i polskimi rolnika –
podkreśla Łukasz Potyrała.
- Myślę, że wielu polityków,
którzy głosowali za tą ustawą
powinno douczyć się ekonomii, zwłaszcza prawa popytu i
podaży. Jeśli zakażemy u siebie
hodowli, to przeniesie się ona
do innych krajów. Zyskają na
tym inni hodowcy, np. w Rosji czy Chinach, gdzie przecież

nie mamy wpływu na poziom
dobrostanu tych zwierząt. Teraz za to mamy jeszcze taki
wpływ i możemy je chronić.
Teraz politycy umywają ręce,
mówiąc, że zaraz tego u nas
nie będzie, a krzywda zwierząt
będzie odbywała się gdzie indziej – mówi Ł. Potyrała.
– W tym miejscu chciałabym podnieść jeszcze inną
kwestię – mówi Anna Maria
Rzepecka - PiS bardzo troszczy się o dobrostan zwierząt, natomiast ustawa o zatrzymaniu aborcji, likwidująca zabijanie dzieci, u których
podejrzewa się choroby, leży
przez pięć lat i jest odpychana. Niech państwo zobaczą,
jak szybko przeprowadzono
ustawę „Piątka dla zwierząt”.
Tutaj nie było podziałów, natomiast ludzie zostali zdehumanizowani – podkreśla A.M.
Rzepecka.
Piotr Słomski

Wybrano
koordynatora do
spraw dostępności

W Stargardzie działają już zespoły doradcze ds. seniorów
i osób z niepełnosprawnościami. Teraz, zgodnie z ustawą,
w naszym mieście wyznaczony został koordynator ds. dostępności.
Koordynator wraz z zespołem
skonsultuje chociażby miejskie
inwestycje. Dzięki temu już na
etapie planowania będzie można wprowadzić rozwiązania dostosowane do stargardzian o
szczególnych potrzebach. Kolejna rola koordynatora to udzielanie wsparcia takim osobom
– zwłaszcza w zakresie obsługi
klienta w urzędzie i innych placówkach należących do miasta.
Zespół będzie również kontrolował szeroko pojętą dostępność
usług i rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie
mieszkańcom z niepełnosprawnościami.

Koordynatorem ds. dostępności w Stargardzie został Sebastian Lewkowicz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.
W skład zespołu wchodzą:
Beata Procek – zastępca przewodniczącego, Elżbieta Bałaban – członek ds. dostępności
architektonicznej, Robert Knop
– członek ds. dostępności cyfrowej, Elżbieta Bartkowska – członek ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej, Marta Korytkowska, Hanna Kiełbowicz,
Izabela Klejnocka.
Info UM/opr red

ogłoszenia
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Szpital musi kontynuować
program naprawczy

Wieści z gmin

Strata finansowa stargardzkiego szpitala za 2019 r. wyniosła ponad 5,5 mln zł. W tej
sytuacji dyrektor jednostki został zobowiązany do przedłożenia planu naprawczego.
Sprawdziliśmy, co zawiera dokument.

Dyrektor szpitala poinformował, że wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego
kraju wpływa na brak możliwości oceny skutków wprowadzonych wcześniej działań naprawczych.

Sprawozdanie
finansowane
SPWZOZ w Stargardzie za 2019
rok wykazało stratę netto w wysokości 5 656 000,35 zł. W związku z powyższym zgodnie z ustawą
o działalności leczniczej kierownik samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej zobowiązany jest do sporządzenia programu naprawczego, na okres nie
dłuższy niż 3 lata i przedstawienia go podmiotowi tworzącemu
w celu zatwierdzenia. Program
został pozytywnie zaopiniowany
przez Radę Społeczną i przyjęty
przez radnych Rady Powiatu podczas wrześniowego posiedzenia. Jednocześnie należy wskazać, że
w obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu tworzącego, brak jest możliwości zaplanowania pokrycia ujemnego wyniku
finansowego w wysokości wskazanej w Programie naprawczym
- poinformowała Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska - ponadto Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie powinien zintensyfikować
działania celem poprawy wyniku
finansowego Zakładu, co pozwoli na zbilansowanie przychodów i
kosztów na koniec okresu objętego Programem naprawczym- dodała Starosta.
Krzysztof Kowalczyk, Dyrektor
SPWZOZ w Stargardzie poinformował, że wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego kraju w
marcu związany z SARS-CoV-2
wpływa na brak możliwości oceny
skutków wprowadzonych wcześniej działań naprawczych zawartych w Planie Naprawczym na lata
2019-2021, w szczególności obejmujący pierwszy kwartał 2020
r. ze względu na wprowadzone
ograniczenia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, czasowego wstrzymania działalności
i zmianę sposobu finansowania.
redakcja@dziennikstargardzki.pl

- Dodatkowo należy zauważyć,
że na chwilę obecną nie można
wskazać kiedy nastąpi zniesienie
stanu epidemicznego- informuje
Dyrektor. Dodaje, że w związku z
tym dalsze prognozowanie i realizacja Programu Naprawczego jest
trudna do przewidzenia. Podkreśla też, że w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi dokonano zwiększenia zakupu środków
ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych oraz sprzętu do dezynfekcji pomieszczeń,
co wpływa na zwiększenie kosztów działalności w tym zakresie. W dalszym ciągu głównym założeniem działań naprawczych jest
poprawa wyników finansowych
poprzez zwiększenie przychodów
w działalności określonych komórek organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zostały zakontraktowane poza
ryczałtem PSZ. Nie mniej jednak ocena wszczętych działań naprawczych w 2019 r. wskazała na
właściwy kierunek realizacji poprzez znaczną poprawę wyniku finansowego- informuje Krzysztof
Kowalczyk.
SPWZOZ w Stargardzie na
przestrzeni ostatnich lat generuje
straty na działalności operacyjnej,
a utrzymywanie się takiej sytuacji przez kilka lat jest zjawiskiem
niebezpiecznym dla zachowania
płynności finansowej, a w następstwie bezpieczeństwa kontynuacji
działalności w przyszłości. Mocną stroną szpitala jest poprawiająca się sytuacja ekonomiczno-finansowa, poprawiająca się infrastruktura szpitalna, rozbudowane poradnictwo specjalistyczne
przyszpitalne, pomoc i współpraca z podmiotem tworzącym i realizacja kompleksowej opieki medycznej nad matką w okresie cią-

ży, porodu, połogu oraz jej nowo
narodzonym dzieckiem (KOC).
Słabą stroną jest niedostosowanie
ilości personelu medycznego wobec realizowanych przychodów
(braki kadrowe), zbyt duże koszty
stałe, (zwłaszcza wynagrodzeń),
konieczność dostosowania części
oddziałów do wymogów sanitarno-technicznych, brak prawnej
możliwości realizacji świadczeń
zdrowotnych na zasadach komercyjnych, nieprzewidywalne obciążenia finansowe szpitali nakładane przez Ministerstwo Zdrowia
oraz niestabilność systemu (częste
zmiany przepisów regulujących
działalność leczniczą). Dyrektor
szpitala obawia się także zagrożeń
wynikających ze stanu epidemicznego w związku z SARS-CoV-2 i
niepewnymi warunkami finansowania świadczeń, spadkiem wzrostu gospodarczego, roszczeniami
płacowymi pracowników służby
zdrowia, odpływem pacjentów do
innych szpitali czy zmniejszającą
się ilością porodów.
Dyrektor stargardzkiego szpitala informuje, że działania zapoczątkowane w 2019 r. w Programie Naprawczym spowodowały nawet poprawę zakładanego wyniku finansowego możliwego do osiągnięcia w tym czasie. - W związku z tym w dalszym
ciągu kierunki działań naprawczych będą kontynuowane- informuje Krzysztof Kowalczyk. W
szczególności będzie dotyczyło to
funkcjonowania ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej
oraz oddziałów otolaryngologicznego i okulistycznego ze wskazaniem na zwiększenie przychodów. W ramach działalności oddziału położniczo-ginekologicznego i oddziału neonatologicznego będzie kontynuowany program
KOC. W przypadku realizacji ryczałtu PSZ prowadzone będzie
stałe monitorowanie poziomu realizacji kontraktu w celu zachowania jego realizacji na poziomie
98-102 proc. - Dyrektor SPWZOZ
na bieżąco analizuje zmiany formalno-prawne wprowadzane w
systemie ochrony zdrowia, rozpatruje wszelkie możliwe dostosowania działalności SPWZOZ do
nowych uwarunkowań, dających
możliwość poprawy efektywności
funkcjonowania SPWZOZ i jego
dalszego rozwoju- możemy przeczytać w Programie Naprawczym
stargardzkiej placówki.
MP

Chociwel/ Karkowo
3 października w Gminie Chociwel odbyły się warsztaty z wykonywania biżuterii. Warsztaty odbyły się w świetlicy wiejskiej w Karkowie i były pierwsze w ramach podpisanej umowy ze Stowarzyszeniem „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju na realizację operacji
grantowej „Magiczne warsztaty rękodzielnicze w Chociwlu”.

Chociwel/ Lisowo
Warsztaty z tworzenia biżuterii odbyły się również w miejscowości Lisowo, w Gminie Chociwel. Warsztaty zostały sfinansowane przez Stowarzyszenie WIR- Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Jak samodzielnie tworzyć biżuterię uczestnikom spotkania pokazała Pani
Aleksandra Kotschendoff.

Marianowo
26 września w ramach realizacji projektu „Most ku przyszłości”
finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
na plaży w Marianowie oraz „Orliku” odbyło się pożegnanie lata.
W ramach projekt dzieci z mistrzami kuchni przygotowały pyszne potrawy. Młodzi piłkarze z klubu sportowego „Sydonia” rozegrali mini-turniej piłkarski. Nie zabrakło również strażaków z OSP
Marianowo.

Kobylanka
1 października w Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance odbyły się zajęcia kreatywne, podczas których dzieci malowały porcelanę. Każdy mógł pomalować kubek lub talerzyk we wzory jakie
tylko zamarzyły mu się w głowie. Było dużo dobrej zabawy, koloru
i mnóstwo pomysłów.
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Gmina Stargard

Rogowo ma wiatę edukacyjną
W minioną sobotę, 3 października odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji „Rogowo – wiata edukacyjna”, zrealizowanej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”.
Na realizację projektu inwestycyjnego gmina Stargard
otrzymała 10 tysięcy złotych.
W Rogowie, przy boisku sportowym zebrali się zaproszeni goście oraz mieszkańcy Rogowa,
by wspólnie dokonać odbioru
wiaty. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy
Stargard Jerzy Makowski, Przewodniczący Rady Gminy Stargard Sebastian Janiak oraz Sołtys Sołectwa Rogowo Wioletta
Zientek.
Pani Sołtys podziękowała za
pomoc w realizacji inwestycji,
mówiąc, że od dawna była potrzeba postawienia wiaty w tym
miejscu. Budowa zadaszenia będzie spełniać ważne funkcje w
życiu mieszkańców. Po dwóch
stornach wiaty zostały zamonto-

wane tablice informacyjne. Jedna przedstawia miejsca nasadzenia drzewek przez dzieci biorące udział w akcji „Jedno dziecko
– jedno drzewo”, zorganizowanej rok temu. Na drugiej tablicy
opisana jest historia wiekowych
pomników przyrody, rosnących
w pobliżu: dębu i lipy.
Wydarzenie uświetniły swym
występem Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogowie, podczas którego można było usłyszeć pieśni na temat tej wspaniałej miejscowości.
Na przybyłych gości czekał
pyszny poczęstunek. Można
było skosztować wypieków gospodyń. Największym zainteresowaniem cieszyła się „zalewajka”, słynna zupa autorstwa Rogowianek, wykonana na zakwa-

sie, tylko z naturalnych produktów.
Gmina Stargard wzbogaciła się o kolejne miejsce, jakże
ważne dla integracji i budowania wspólnoty lokalnej społeczności.
Info UG Stargard/opr red

W uroczystości udział wziął Wójt Gminy Stargard, Jerzy Makowski.

W otwarciu uczestniczyło wielu mieszkańców Rogowa

Sołtys Wiolettta Zientek przecięła wstęgę

Dzień Chłopaka w SP3
Nietypowy Dzień Chłopaka zorganizował Samorząd Uczniowski szkoły
Podstawowej nr 3 w Stargardzie.

W tym wyjątkowym dniu, w
każdej klasie odbył się specjalny
konkurs na najsympatyczniejszego chłopca. Wybory spotkały się z wielkim entuzjazmem
uczniów. Na zwycięzców czekały dyplomy oraz drobne upominki przygotowane przez koleżanki z klasy i rodziców. Dziewczęta przesyłały chłopcom także
miłe życzenia poprzez komunikatory społecznościowe, robiły
kartki z życzeniami oraz plakaty. Tego dnia chłopcy w szkole
czuli się wyjątkowo.

Zagrał miejscowy zespół Kół Gospodyń Wiejskich z Rogowa

Zorganizowano konkurs na najsympatyczniejszego chłopaka
511 407 627
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28 edycja konkursu AGROLIGA 2020 - sukcesy rolników z powiatu stargardzkiego

RolPol z Łęczyny mistrzem w kategorii firma, Agata
Tygielska z Kolina z wyróżnieniem w kategorii rolnik
W dniu 2 października odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs AGROLIGA 2020 na etapie wojewódzkim.

Agata Tygielska (Biofarma Kolin) wyróżnienie odebrała wraz z mężem Piotrem i
małą Marysią. Nagrodę wręczył dyrektor ZODR Barzkowice Dariusz Kłos

Gratulacje firmie ROL POL Roman Rataj z miejscowości Łęczyna składa wójt gminy Stara Dąbrowa Sylwia Kalmus-Samsel

To już 28 edycja konkursu
AGROLIGA. W tym roku liderem projektu był Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach.
Konkurs ma na celu wyłonienie
i promowanie najlepszych polskich rolników oraz najprężniej
działających polskich firm związanych z rolnictwem. Konkurs
AGROLIGA 2020– etap wojewódzki finansowany był z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w

no mistrzów i laureatów konkursu z województwa zachodniopomorskiego oraz mistrzów
z województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Po prezentacjach odbyło
się dokonanie uroczystego wręczenia pucharów, nagród oraz
wyróżnień w kategorii ROLNIK:
tytuł Mistrza zdobyli – Anna i
Witold Rydzkowscy, którzy prowadzą gospodarstwo w Tychowie, powiecie białogardzkim.
Tytuł Wicemistrza zdoby-

obszary wiejskie”.
Seminarium przeprowadzono w Hotelu „Senator” w Dźwirzynie k. Kołobrzegu. Wśród zaproszonych gości pojawili się
rolnicy, mieszkańcy obszarów
wiejskich, właściciele gospodarstw rolnych, przedstawiciele
firm branży rolniczej – dla których dedykowany był ten konkurs. Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele samorządów i instytucji działających na rzecz rolnictwa.
W ramach gali zaprezentowa-

li - Renata i Marek Szoć, którzy
prowadzą gospodarstwo w Wielawinie, w powiecie szczecineckim.
Wyróżnienia w kategorii ROLNIK otrzymali: Jarosław Kurosz
z Barlinka, Marta Telak z Ciechnowa, Zbigniew i Tadeusz Sikora z Moskorza, Agata Tygielska
z Kolina,
w kategorii FIRMA: tytuł Mistrza zdobył - RolPol Sp. Z o.o.,
Bohdan Rataj, właściciel gospodarstwa w gminie Stara Dąbrowa – Łęczyna. Tytuł Wice-

mistrza zdobyła – Stajnia Brzózki Gospodarstwo Agroturystyczne Maja Polikowska.
Wyróżnienia w kategorii FIRMA otrzymali: Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Baszewicach, Piotr Radziun, „7 Ogrodów” Grażyna Kugiel z Łowicza
Wałeckiego,„Kabanosik” Ilona i
Grzegorz Lewandowscy z Starego Czarnowa, „Winnica Darłowo Leśny Dwór” Mariusz Szubert z Darłowa.
ZODR Barzkowice

Jesienno-zimowe klimaty w gminie Chociwel
Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Terenowe w Chociwlu podpisało umowę ze Stowarzyszeniem „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju na realizację operacji grantowej pn. „Jesienno-zimowe klimaty-wydarzenie w gminie Chociwel.

Wykorzystując sznurki, serwetki, kolorowe tasiemki powstawały lampiony
ozdobne

Partnerem projektu jest Gmina Chociwel. Ze względu na
redakcja@dziennikstargardzki.pl

aurę warsztaty z wykonywania
lampionów i zakładek drewnianych zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Kani. W warsztatach uczestniczyło 30 osób.
Pani Karina Pisarek pokazała w
jaki sposób niepotrzebne słoiki,
serwetki, wstążki, guziki, koraliki, zebrane szyszki można wykorzystać i samodzielnie wykonać bardzo efektywny lampion.
Uczestnicy wykonywali według
uznania lampion okolicznościowy lub świąteczny. Elementy drewniane tzw. Zakładki były
wykorzystywane do dekoracji lampionów. Każdy z uczestników swoją pracę zabrał do
domu.
Info UG Chociwel/opr red

W Chociwlu odbyły się warsztaty z wykonywania lampionów

10

Nr 66 (2106)

Dr Jerzy Waliszewski odebrał oficjalnie legitymację Społecznego Opiekuna Zabytków

Nie będę pouczał, lecz wskazywał i upominał
W piątek 2 października o godz. 9:30 w siedzibie starostwa powiatowego dr Jerzy Waliszewski odebrał oficjalnie z rąk starosty Iwony Wiśniewskiej
legitymację Społecznego Opiekuna Zabytków.

W trakcie uroczystego wręczenia legitymacji - od lewej Starosta Iwona Wiśniewska, Społeczny Opiekun Zabytków dr Jerzy
Waliszewski wraz z małżonką panią Danutą

Dr n. farm. Jerzy Waliszewski, znany stargardzki farmaceuta, który słynie również ze swojego zamiłowania do historii, od
lat na różnych polach zaangażowany jest w działalność popularyzatorską dotyczącą wiedzy na
temat zabytków. Teraz zaś został
już oficjalnie społecznym opiekunem naszych zabytków, za-

równo stargardzkich jak i tych,
rozsianych na terenie całego powiatu. W tym zakresie będzie
współpracował ze Starostą oraz
Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
W trakcie uroczystego wręczenia dr Jerzy Waliszewski nakreślił wizję sprawowanej przez
siebie społecznej funkcji łącząc

Muzeum ArcheologicznoHistoryczne

Wernisaż
„Stargardzkie
starożytności”

gdyż już niewiele miast posiada
takie obiekty, które ulegają degradacji i zniszczeniu – podkreślał J. Waliszewski.
Potrzeba stałego monitorowania stanu zabytków
- To co stanowi ekstraklasę zabytków broni się samo, może z
pewnymi wyjątkami. Określone zastrzeżenia można mieć do
stanu zachowania np. zabytków
obronnych – mówił J. Waliszewski - Z pewnością będę postulował do pana prezydenta, aby
stworzyć mechanizm ciągłego uzupełniania ubytków, a nie
akcyjnego, co 10 czy 20 lat, ponieważ turyści nie przyjeżdżają
co 10, 20 lat, tylko codziennie,
i nieraz można tam spotkać takie nieładne obrazki, jak butelki czy styropiany po jedzeniu w
strzelnicach czy na hurdycjach i
gankach. Mamy też problemy z
drzewami rosnącymi na Bramie
Młyńskiej. Chciałbym też oczywiście rozwijać działalność popularyzatorską dotyczącą wiedzy na temat tego, co to jest zabytek, jak się z nim obchodzić –
zaznaczał J. Waliszewski.
Piotr Słomski

Zabawa papierem i tekturą
w MDK
W miniony wtorek, 29 września w Młodzieżowym Domu Kultury po raz kolejny zorganizowano
warsztaty plastyczne dla dzieci z Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Kreatywny Maluch.

Wczoraj o godzinie 17.00 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym przy Rynku Staromiejskim odbyło się oficjalne otwarcie wernisażu „Stargardzkie starożytności 2.0”.
Uczestników po wystawie
oprowadzi jej autorka – Karolina Bucka.
„Stargardzkie starożytności
2.0” to nawiązanie do przedwojennej ekspozycji. Podobna wystawa była w Stargardzie w 1934
r. Zarówno wtedy, jak i teraz dla
zwiedzających przygotowano
artefakty sprzed naprawdę wielu wieków. Najstarsze zabytki
pochodzą z paleolitu, a ich wiek
datowany jest nawet na 9 000 lat
przed naszą erą. Na wystawie
można również zobaczyć artefakty m.in. z neolitu, wczesnej
epoki żelaza i – nieco bardziej
współczesnych – czasów impe-

– Tak widzę swoją rolę, tzn., że
jeżeli gdzieś odbywa się zaśmiecanie, degradacja lub niewłaściwe użytkowanie zabytkowego
budynku, to wtedy będę mailował lub pisał w formie papierowej, informując, gdzie to konieczne – mówił J. Waliszewski - Nie chciałbym jednak korzystać z mechanizmu pouczeń,

lecz ze wskazywania i braterskiego upominania jeśli zajdzie
oczywiście taka potrzeba w myśl
zasady „Znaj proporcjum, Mocium Panie” – jak mówił Zagłoba. Chciałbym zachować wyważony sposób działania – mówił dr Waliszewski przytaczając
jednocześnie kilka przykładów z
naszego miasta, jak choćby stan
naszych zabytków przemysłowych na Okrzei - Pojawiają się
w tym miejscu pewne dobre jaskółki, bo ma być przywrócona
do życia np. kaszarnia. Będę też
skrupulatnie monitorował to,
co się będzie działo z gazownią,
gdyż niewidzialna ręka już kilka lat temu zdjęła rusztowania
na zbiornikach, a to wszystko
było przecież objęte przepisami
o konserwacji zabytków – opisuje nowy Społeczny Opiekun
Zabytków - Te wszystkie budynki, jakie znajdują się w tamtym
miejscu stanowią skansen przemysłowego otrzymywania gazu
świetlnego, bo tak nazywał się
gaz otrzymywany z węgla, dopiero potem służył on do napędzania silników i ogrzewania.
Warto więc zachować gazownię,

rium rzymskiego.
Ekspozycja jest podzielona
chronologicznie. Zaprezentowane zabytki zostały znalezione
na terenie powiatu stargardzkiego. To np. przedmioty codziennego użytku, ale także broń i biżuteria. Wystawę „Stargardzkie
starożytności 2.0” można oglądać w godzinach otwarcia MAH
– od wtorku do piątku oraz w
niedzielę 10:00-16:00, a w sobotę 10:00-14:00. Warto pamiętać,
że w czwartki wstęp jest bezpłatny. Z kolei posiadacze Stargardzkiej Karty Mieszkańca w
pozostałe dni zapłacą mniej.
Info UM/opr red

Warsztaty
poprowadziła
Emma Babiak, Warsztaty były
okazją do przeżywania sztuki w
różnych jej aspektach oraz stworzenia dzieł wykorzystując to
co dzieci miały pod ręką, czyli
Ścinki papieru, patyki, tektura,
ulotki i gazety. Warsztaty były
również świetną okazją do ćwiczeń manualnych.
Info MDK Stargard/opr red

Dzieci wykonywały prace z tektury i ścinków papieru

W Młodzieżowym Domu Kultury po raz kolejny zorganizowano
warsztaty plastyczne dla dzieci z Integracyjnego Punktu Przedszkolnego Kreatywny Maluch.

Oprócz zajęć była również świetna zabawa
511 407 627
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„Niebieska Karta” w walce z przemocą w rodzinie…
Działania w ramach „Niebieskiej Karty” to instytucjonalna procedura walki z przemocą w rodzinie. Czym jest ta procedura, jaka jest skala zjawiska i kto dopuszcza się przemocy rodzinnej na naszym terenie - o tym piszemy w tekście redakcyjnym.
Co to jest „Niebieska Karta”
Procedura „Niebieskiej Karty” (dalej NK), to instytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(z dnia 10 czerwca 2010r. Dz.U.
Nr 125 poz. 842), definiuje tę
procedurę następująco:
„Procedura „Niebieskiej Karty”
obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia,
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy
w rodzinie.”
Przedstawiciele
wymienionych wyżej instytucji tworzą
gminny zespół interdyscyplinarny do którego trafia formularz
A (inicjujący) „Niebieskiej Karty” – procedura ta realizuje się
bowiem w kilku krokach, które
dokumentują cztery formularze
- wspomniany już A, a także B,
C i D. Formularz „A” wypełnia
przedstawiciel jednego z podmiotów wymienionych inicjujących czyli policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia,
pomocy społecznej, w obecności
osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Formularz trafia następnie do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Formularz „B” wypełnia
osoba, co do której istnieje podejrzenie, że dotyczy jej przemoc. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w
obecności psychologa. Formularz „C” wypełniają członkowie
zespołu bądź grupy roboczej na
posiedzeniu, w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jeśli ta
osoba chce skorzystać z takiego
zaproszenia. Na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub
grupy roboczej nie zaprasza się
dziecka.
Formularz „D” również wypełniają członkowie zespołu
bądź grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc
w rodzinie. Osoba ta zostaje wezwana na posiedzenie zespołu
bądź grupy roboczej. Jeżeli domniemany sprawca przemocy
nie stawi się na wezwanie zesporedakcja@dziennikstargardzki.pl

łu, bądź grupy roboczej, to taka
sytuacja nie wstrzymuje dalszych działań specjalistów.
Następnie zespół lub grupa robocza analizują zgłoszoną sprawę i przygotowują plan pomocy
rodzinie i go realizują. Procedura „Niebieskiej Karty” kończy się
w momencie zrealizowania strategii i po wyeliminowaniu problemu przemocy w rodzinie.
Przemoc w naszej gminie
O różne aspekty przemocy na
terenie miasta i gmin powiatu
stargardzkiego, w tym o ilości
realizowanych procedur „Niebieskiej Karty”, pytamy przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie,
Miejsko Gminnych Ośrodków
Pomocy Społecznej oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie
w 2018 roku wpłynęło 208 formularzy procedury „Niebieskiej
Karty” z czego 54 jako kolejne
zdarzenie w rodzinie. W 2019
roku wpłynęło 218 formularzy
procedury „Niebieskiej Karty”
z czego 42 jako kolejne zdarzenie w rodzinie. Do 23 września
2020 r. wpłynęło 177 formularzy
procedury „Niebieskiej Karty” z
czego 42 formularze zostały wypełnione jako kolejne zdarzenie
w rodzinie.
Najczęściej procedury „Niebieskie Karty” wszczynane są
przez Komendę Powiatową Policji podczas interwencji.
Pracownicy MOPS poinformowali nas, że główną przyczyną wszczęć procedur „Niebieskiej Karty” jest nadużywanie alkoholu lub zażywanie środków
psychoaktywnych przez osoby
podejrzane o stosowanie przemocy.
Zapytaliśmy również o to w
jakich środowiskach najczęściej
dochodzi do przemocy i czy kryterium zamożności ma tu jakieś
znaczenie?
Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej - procedury „Niebieskiej Karty” wszczynane są niezależnie od statusu społecznego i materialnego.
Kryterium zamożności nie jest
wyznacznikiem występowania
przemocy w rodzinie. Aktualnie wśród prowadzonych procedur NK tylko niewielki odsetek
rodzin korzysta z pomocy finansowej MOPS zgodnie z Ustawą z
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach w 2018 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie

wpłynęło 19 formularzy procedury „Niebieskiej Karty”, w roku
2019 tych formularzy było 17, w
2020 na razie wpłynęło 13 formularzy procedury „Niebieskiej
Karty”.
Na terenie Gminy Dobrzany
procedura „Niebieskiej Karty” w
pierwszej kolejności wszczynana
jest przez przedstawicieli Policji,
a następnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Główne przyczyny wszczynania procedury „Niebieskiej Karty” to nadużywanie alkoholu i
środków odurzających, a także
sytuacje konfliktowe w rodzinie.
Grażyna Koczot, kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dobrzanach poinformowała nas,
że w jej ocenie kryterium zamożności nie ma wpływu na wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”. Wszczęcie procedury odbywało się w rodzinach żyjących
na średnim lub dobrym poziomie bytowym, ale przeważnie
występował problem nadużywania alkoholu.
Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance w 2018 roku
wpłynęło 8 formularzy procedury „Niebieskiej Karty”, w roku
2019 takich formularzy wpłynęło 12. W 2020 roku na chwilę obecną do Ośrodka Pomocy
Społecznej wpłynęło 8 formularzy „Niebieskiej Karty”.
W Gminie Kobylanka tak jak w
innych gminach procedura „Niebieskiej Karty” wszczynana jest
przez funkcjonariuszy Policji.
W Gminie Kobylanka głównym powodem wszczynania
procedury „Niebieskiej Karty”
jest alkohol, rozwody oraz podział majątku.
Na pytanie w jakich środowiskach najczęściej dochodzi do
przemocy i czy kryterium zamożności ma tu jakieś znaczenie uzyskaliśmy odpowiedź, że

w Gminie Kobylanka zdarzało
się, że procedury „Niebieskiej
Karty” wszczynane były w rodzinach dobrze sytuowanych.
Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie
w 2018 wpłynęło 8 formularzy
procedury „Niebieskiej Karty”,
rok później takich formularzy
było tylko 6.
Procedura „Niebieskiej Karty”
wszczynana była przez funkcjonariuszy Policji.
Głównymi powodami wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” był alkoholizm, bezrobocie,
niskie dochody, zaburzenia osobowościowe.
W Gminie Marianowo procedura „Niebieskiej Karty” była
wszczynana w środowiskach,
gdzie występuje uzależnienie od
alkoholu, oraz problem bezrobocia. W związku z tym kryterium
zamożności nie ma znaczenia w
przypadku Gminy Marianowo.
Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Suchań w
2018 roku wpłynęło 16 formularzy „Niebieskiej Karty”. W 2019
roku wszczęto 9 spraw związanych z prowadzeniem procedury
„Niebieskiej Karty”.
Najczęściej procedury „Niebieskiej Karty” wszczynała Policja.
Jak poinformowali nas pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu główną przyczyną
przemocy skutkującej procedurą
„niebieskiej Karty” są awantury
pod wpływem alkoholu.
W Gminie Suchań kryterium
zamożności rodzin nie ma wpływu na występowanie przemocy.
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stargardzie w 2018
roku odnotował 35 formularzy
procedury „Niebieskiej Karty”.
Rok później takich formularzy
wpłynęło 37. W roku 2020 na
chwilę obecną do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 31

formularzy procedury „Niebieskiej Karty”.
Procedurę „Niebieskiej Karty”
najczęściej wszczyna przedstawiciel Policji.
Jak poinformowali nas pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie
głównymi przyczynami, dla których jest wszczynana procedura
„Niebieskiej Karty” jest przemoc
psychiczna.
Na pytanie w jakich środowiskach najczęściej dochodzi do
przemocy i czy kryterium zamożności ma tu jakieś znaczenie uzyskaliśmy odpowiedź, że
trudno jednoznacznie określić w
jakich środowiskach najczęściej
dochodzi do podejrzenia wystąpienia przemocy. Są to zarówno
rodziny ubogie jak i dobrze sytuowane. W wielu przypadkach
przyczyną wystąpienia przemocy jest nadużywanie alkoholu.
W Gminie Stara Dąbrowa w
2018 roku wszczęto 6 procedur
Niebieskiej Karny. W ubiegłym
roku takich wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 10 sztuk.
Z analizy dokumentacji wynika, iż to funkcjonariusze policji
najczęściej wszczynali procedurę zakładając Niebieskie Karty.
Pracownicy
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
poinformowali nas, że najczęściej podstawą zakładania Niebieskiej Karty jest przemoc niewerbalna oraz werbalna, najczęściej spowodowana nadużyciem
alkoholu.
Z analizy dokumentacji zgromadzonej w Ośrodku Pomocy społecznej wynika, iż status
społeczny rodziny nie ma istotnego wpływu na sytuacje zawiązane ze stosowaniem przemocy
i wszczynaniem procedury Niebieskiej Karty.
MS
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Błękitni wygrywają w Ostródzie

Pozytywne przełamanie białoniebieskich
Po trzech z rzędu porażkach piłkarze Błękitnych Stargard wreszcie odnieśli zwycięstwo.
W Ostródzie pokonali beniaminka rozgrywek II ligi, Sokoła 2:0 po dwóch trafieniach
Przemysława Brzeziańskiego.

Jakub Ostrowski wystąpił w Ostródzie
w opasce kapitańskiej

Dwa gole uzyskane przez
Przemysława Brzeziańskiego
zadecydowały o niespodziewanej wygranej Błękitnych Stargard na trudnym terenie beniaminka z Ostródy. Takiej
odmiany nie spodziewała się
większość sympatyków biało-niebieskich. Drużyna prowadzona przez Tomasza Grzegorczyka miała przecież za sobą
trzy porażki z rzędu. Szczególnie dotkliwa była środowa klęska (0:5) na własnym boisku
z niewygodną Stalą Rzeszów.
Piłkarze w biało-niebieskich
strojach zdołali się jednak błyskawicznie zrehabilitować i po
dobrym meczu odnieśli drugie
zwycięstwo w obecnym sezonie II-ligowym, a pierwsze wyjazdowe.
Przed spotkaniem trener
stargardzkiego zespołu wprowadził drobne korekty w składzie. Na ławce rezerwowych
posadził kapitana zespołu, Michała Cywińskiego. Od pierwszej minuty wystąpili Błażej

Starzycki i Tomasz Kaczmarek.
Między słupki powrócił ponadto Mariusz Rzepecki, który
zmienił w bramce Dominika
Sasiaka. I od pierwszych minut
tak sklecona drużyna prezentowała się na boisku w Ostródzie bardzo dobrze. Wysokim
pressingiem
uniemożliwiała rozegranie przeciwnikom, a
po przechwytach stwarzała zagrożenie pod bramką rywala.
Pierwszą okazję na otworzenie wyniku miał zatem już w
6. minucie Tomasz Kaczmarek.
Jego uderzenie obronił jednak
bramkarz gospodarzy. Sokoły

ku strzelając pierwszą bramkę
dla Błękitnych po powrocie do
Stargardu. W pierwszej połowie Błękitni mogli zresztą pokusić się o jeszcze jedno trafienie. Nikt nie zamknął jednak
akcji bardzo aktywnego Mateusza Bochnaka, a strzał Starzyckiego z dogodnej pozycji
poszybował nad bramką.
Po zmianie stron Błękitni
utrzymywali wysoki poziom
koncentracji i tym razem nie
dali się zepchnąć do defensywy. Utrzymywali piłkę daleko od swojej bramki i znowu częściej zagrażali bramce

Bohaterem meczu z Sokołem okazał się Przemysław Brzeziański (pierwszy od lewej)

odpowiedziały groźnym uderzeniem, choć minimalnie niecelnym, doświadczonego Rafała Siemaszko. W 22. minucie
meczu fatalne nieporozumienie między obrońcą Michałem
Zimmerem i bramkarzem ekipy z Ostródy, Błażejem Niezgodą wykorzystał z kolei Przemysław Brzeziański. Otworzył
tym samym wynik pojedyn-

Radość stargardzkich piłkarzy po meczu była ogromna

beniaminka. Z dystansu uderzał więc Hubert Krawczun,
a między 67 a 68. minutą ponownie przypomniał o sobie
Brzeziański. Jego strzał z dystansu sparował jeszcze bramkarza Sokoła, ale po dośrodkowaniu Dawida Polkowskiego z
rzutu rożnego i uderzeniu głową stargardzkiego napastnika, już skapitulował. To ozna-

Sokół Ostróda – Błękitni Stargard 0:2 (0:1)
Bramki: Brzeziański 2 (22 i 68`)
Błękitni: Rzepecki - Theus, Ostrowski, Kujawa, Sitkowski - Starzycki (79` Klimek), Krawczun, Polkowski, Bochnak, Kaczmarek
(89` Ryk) - Brzeziański (83` Cywiński).
Pozostałe wyniki 7. kolejki:
Górnik - Pogoń 		
Chojniczanka - Garbarnia
Bytovia - Śląsk II 		
Olimpia E. - Hutnik		
GKS - Znicz			
Lech II - Olimpia G.		
Stal - Skra 			
Motor - KKS			
Wigry pauza.
Tabela II ligi:
1.
Stal Rzeszów		
2.
Chojniczanka Chojnice
3.
Wigry Suwałki		
4.
Skra Częstochowa
5.
Górnik Polkowice
6.
Bytovia Bytów		
7.
GKS Katowice		
8.
Sokół Ostróda		
9.
KKS Kalisz		
10. Znicz Pruszków		
11. Pogoń Siedlce		
12. Motor Lublin		
13. Hutnik Kraków		
14. Olimpia Grudziądz
15. Błękitni Stargard		
16. Śląsk II Wrocław		
17. Garbarnia Kraków
18. Olimpia Elbląg		
19. Lech II Poznań		
czało podwyższenie prowadzenia dla Błękitnych. Ostatni
kwadrans przebiegał pod dyktando gospodarzy, nie zmienił
jednak wyniku spotkania. Błękitni zwyciężyli ostatecznie w
Ostródzie z Sokołem, 2:0.
W najbliższą sobotę star-

4:2,
3:1,
2:2,
0:1,
1:1,
1:2,
3:2,
0:3,

7
7
6
7
6
7
6
7
6
7
7
7
7
7
7
6
6
7
6

16
16
15
13
12
12
11
10
9
8
7
7
7
7
7
5
5
3
3

14-4
14-5
12-4
8-6
14-7
12-7
13-8
11-9
9-6
5-9
13-15
9-11
10-16
7-15
6-15
6-10
8-13
5-10
11-17

gardzką jedenastkę czeka spotkanie z kolejnym beniaminkiem. W 8. kolejce II ligi na
własnym boisku podejmą Hutnika Kraków. Ten mecz rozpocznie się o godz. 15:00.
M.B.

Powiedzieli po meczu:

Piotr Jacek
(trener Sokoła):
Mieliśmy świadomość, że
Błękitni to nieobliczalna drużyna potrafiąca stwarzać przewagę w formacjach ofensywnych. Momentami wydaje się
chaotyczna, co jest mylące, bo
potrafi być także bardzo groźna. Był to dla nas trudny mecz
pod względem fizycznym, który rozpoczęliśmy oddając piłkę
przeciwnikowi i strzelając sobie gola. W takim momencie, z
tak szybką i grającą z polotem
drużyną, jest bardzo ciężko wyrównać. Nam dzisiaj się to nie
udało.
Tomasz Grzegorczyk
(trener Błękitnych):
Było to dla nas bardzo trudne
spotkanie. Przystępowaliśmy
do niego po serii porażek. Naszym głównym celem było więc
zagrać na zero z tyłu, co się powiodło. Kluczem do sukcesu,
jakim jest niewątpliwie zwycięstwo w Ostródzie, była gra

obronna. Byliśmy w niej bardzo
zdyscyplinowani i agresywni.
W defensywie graliśmy aktywnie i wyprowadzaliśmy szybkie kontry. Przemysław Brzeziański, którego ściągnęliśmy
do klubu w końcówce okienka transferowego, strzelił dwie
bramki. Zasłużyliśmy na zwycięstwo, bo byliśmy bardziej
zdeterminowani i pokazaliśmy
siłę charakteru.

Tomasz Grzegorczyk
511 407 627
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Koszykarze PGE Spójni przerwali fatalną passę

Wygrana nad MKS-em
krokiem ku lepszemu
W niedzielę w hali OSiR koszykarze PGE Spójni Stargard pokonali ostatnią drużynę
w tabeli Energa Basket Ligi, MKS Dąbrowa Górnicza. Podopieczni Jacka Winnickiego
wygrali 82:67 i przerwali tym samym fatalną serię pięciu porażek z rzędu.

Stargardzkie cheearleaderki zagrzewały do boju

Jacek Winnicki niezwykle przeżywał
cały pojedynek

Do spotkania z MKS-em Dąbrowa Górnicza stargardzka
drużyna PGE Spójni przystąpiła po raz pierwszy w tym sezonie w kompletnym składzie.
Trener Jacek Winnicki miał do
dyspozycji całą piątkę obcokrajowców, w tym nieobecnego w
ostatnich meczach Amerykanina Wayne`a Blacksheara, a także pozostałych członków zespołu, z krajowej rotacji. Po serii pięciu porażek z rzędu biało-bordowi potrzebowali zwycięstwa, jak tlenu. Okazja ku temu
była doskonała. Wszak koszy-

W niedzielę na linii rzutów osobistych stargardzcy koszykarze byli niemal bezbłędni

Defensywa była mocnym punktem gry PGE Spójni
redakcja@dziennikstargardzki.pl

karze z Dąbrowy Górniczej
mieli za sobą serię 21 ligowych
porażek pod rząd.
Pierwsze pięć minut spotkania nie było jednak łatwe dla
podopiecznych Jacka Winnickiego. Przyjezdni dobrze bronili i przeważali w walce na tablicach. Groźni pod koszem byli
też dwaj czarnoskórzy skrzydłowi MKS-u. Od wyniku 12:12
zaznaczyła się jednak przewaga
biało-bordowych. Gospodarze
rzucili 9 punktów z rzędu i wyszli na wysokie prowadzenie.
Sporym zaskoczeniem dla kibiców były też świetnie egzekwowane rzuty wolne przez zawodników PGE Spójni, co w poprzednich meczach było zmorą
naszej drużyny. Sam Ricky Tarrant w I kwarcie trafił wszystkie
pięć takich rzutów.
Pierwsza kwarta ustawiła
więc niedzielny mecz. A dobra
gra stargardzian trwała. Udane wejścia z ławki rezerwowych
notowali Omari Gudul czy Tomasz Śnieg. Koszykarze PGE
Spójni mieli też sporo przechwytów, które w większości
zamieniali na punkty. W efekcie w 13. minucie PGE Spójnia wygrywała 31:13, natomiast
na przerwę schodziła przy korzystnym wyniku, 43:28. Ostat-

PGE Spójnia Stargard – MKS Dąbrowa Górnicza 82:67 (21:12,
22:16, 14:13, 25:26)
Spójnia: Tarrant 18 (1x3), Cowels 18 (4), Matczak 9 (1), Młynarski 9 (2), Gudul 8, Steele 7, Śnieg 6, Kostrzewski 4, Blackshear 3 (1),
Siewruk.
MKS: Killeya-Jones 19, Wilson 19 (4), Moore 14, Nowakowski 6,
Karacić 6, Mazurczak 2, Motylewski 1, Kroczak.
Pozostałe wyniki 7. kolejki:
Anwil - Legia 86:78,
Trefl - Start 70:76,
Stal - Śląsk 76:72,
GTK - Polpharma ,
Arka - King (05.10.),
Polski Cukier - Stelmet (07.10.),
HydroTruck - Astoria (07.10.).
Tabela Energa Basket Ligi:
1.
Start Lublin		
8
2.
Stelmet Zielona Góra
6
3.
Legia Warszawa		
7
4.
Trefl Sopot		
7
5.
King Szczecin		
6
6.
Stal Ostrów Wlkp.
7
7.
Śląsk Wrocław		
6
8.
Anwil Włocławek
6
9.
PGE Spójnia Stargard
7
10. GTK Gliwice		 6
11. Asseco Arka Gdynia
5
12. HydroTruck Radom
6
13. Polski Cukier Toruń
6
14. Astoria Bydgoszcz
6
15. Polpharma Starogard Gd. 5
16. MKS Dąbrowa Górnicza 6
nie punkty w pierwszej połowie
uzyskali Ray Cowels i Baylee
Steele.
Rekordowe prowadzenie gospodarze uzyskali 6 minut po
przerwie. Tarrant wykorzystując kolejne rzuty osobiste
wysforował stargardzian na
20-punktwą przewagę (54:34).
Goście nie poddawali się jednak. Na początku ostatniej odsłony zbliżyli się na dystans 8
oczek, ale na więcej koszykarze PGE Spójni nie pozwolili.
Wreszcie zaczęli przede wszystkim trafiać za trzy. W tej części
zanotowali aż sześć celnych rzutów zza linii 6,75 metra. Brylowali w tym Kacper Młynarski

14
12
12
11
11
11
10
9
9
9
8
8
7
7
6
6

612-577
531-436
592-529
586-527
454-438
522-548
486-442
493-478
521-530
502-519
388-385
468-488
474-529
495-552
381-448
435-514

i Cowels. Dzięki temu stargardzianie utrzymali prowadzenie
i wreszcie odnieśli niezwykle
potrzebne zwycięstwo, 82:67.
Miejmy nadzieję, że rozpocznie ono serię pozytywnych
rozstrzygnięć. Kolejna okazja
nadarzy się zatem 12 października. Wówczas stargardzki reprezentant Energa Basket Ligi
zagra na wyjeździe z Polskim
Cukrem Toruń. Potem PGE
Spójnię czekają dwa kolejne
mecze wyjazdowe – z Astorią w
Bydgoszczy i Stelmetem w Zielonej Górze, a powrót do własnej hali nastąpi 31 paździenika.

Ricky Tarrant uzyskał w meczu z MKS-em 19 punktów

M.B.

14

Nr 66 (2106)
• Zatrudnię elektryków mogą
być emeryci cały, pół, ćwierć
etatu praca na budowie lub
w warsztacie. Tel. 606 824 461

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

06.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
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
09.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
10.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
11.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
12.10.2020 r. „Cefarm 36,6”
ul. Piłsudskiego 9
91-577-17-68
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NIERUCHOMOŚCI
• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki
zabudowy. Tel. (91) 576-41-10,
lub 695-986-397

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

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

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

• Sprzedam działki budowlane
w Ostrzycy i Ogorzelach 603
198 280

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

MOTORYZACJA

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

• Sprzedam silnik do łódki Wietierok 83. Sprawny, nie używany od 6 lat. Tel. (91) 579-11-45
• Sprzedam 2 silniki do Zetora i
4 koła pełne do koparki Fuks.
Dzwonić po 18.00. Tel. 692598-580
• Sprzedam Nissan Patrol , 2001
rocznik. Tel. 695 359 355
• Kupię każdą koparkę, minikoparkę, ładowarkę, wózek widłowy, tel. 694 229 446
• Sprzedam Peugot 206 rok
prod. 2002, zarejestrowany,
sprawny technicznie, cena
2900 do negocjacji. Tel. 725
776 973
• Sprzedam opony letnie Vredestein Sportrac 215/50 R17, 4
szt, tel. 605 522 340
• Sprzedam stalowe felgi do VW
Golf V, 4 szt. 15”, tel 605 522
340
• Sprzedam opony zimowe Michelin Primacy Alpin 225 55 R16, 4
szt. , tel. 605 522 340
ROLNICTWO
• Sprzedam kombajn ziemniaczany
jednorzędowy,
sprawny. Tel. 721-973-716
• Kupię każdy ciągnik rolniczy –
stan obojętny, tel. 694 400 305
• Kurki odchowane 600539790
• Sprzedam mieszankę zbożową,
kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy Bizon, przyczepa
jednoosiowa, beczka do wody
3000 l, przyczepa ośmiotonowa,
dmuchawa do zboża, żmijka, obora do wynajęcia na działalność.
Tel. 667 477 772
• Koszenie mulczowanie łąk.
Belowanie siana i słomy, tel
608 01 39 95
• Ziemniaki paszowe. 608 01 39
95
• Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718
USŁUGI
• Wnoszenie-znoszenie mebli
oraz innych gabarytów -firma Kuba Meble Stargard. Tel.
698196 463
• Budowa domów i remonty,
wolne terminy. 601 676 404

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

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

Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

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

mgr farm.

Danuta Waliszewska
i dr n.farm.

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

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

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

• AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wymagany
j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do 1500
euro/mies. ,wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825 lub 737886-919 lub 737-489-914
• Zatrudnię kierowcę kat.
C+E, transport krajowy. Tel.
509-740-304
• Praca w Szwecji/okolice
Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel.
+46762185566 – Daniel
• Zatrudnię mechanika samochodów ciężarowych.
885 555 263
• Zatrudnię murarzy. Dobre
warunki. tel. 502 568 622
• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w
Szwecji. Wszelkie informacje pod nr telefonu: +46
762 18 55 66 – Daniel

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

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

511 407 627
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dostarcz zdjęcie my zrobimy resztę

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

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

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

Tel. 609-007-154

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

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

Sprzedam maszyny tartaczne

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

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

91 578 54 66

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

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

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

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sęk i Szotowicz wygrywają kolarskie GP
3 października odbył się wyścig o zwycięstwo w finałowej edycji Grand Prix Pomorza Zachodniego w kolarstwie szosowym. Na trasie Motaniec –
Niedźwiedź – Reptowo – Motaniec pojawiło się około 50 kolarzy z naszego regionu. 65-kilometrowy odcinek najszybciej pokonał reprezentant Copernicusa Toruń, Igor Sęk, a wśród pań, które miały do pokonania 32 km jako pierwsza finiszowała Monika Szotowicz z STC Stargard.

Monika Szotowicz odniosła kolejny
sukces

Ze względów organizacyjnych
4. finałowa edycja Grand Prix
Pomorza Zachodniego o Puchar Wójta Gminy Kobylanka
zamiast w niedzielę odbyła się
dzień wcześniej, 3 października. O godz. 15:00 z Motańca do
walki o ostateczne zwycięstwo
ruszyło więc około 50 zawodni-

ków i zawodniczek. 42 zgłoszonych do udziału mężczyzn miało do pokonania 12 rund, po 5
i pół kilometra każda, co dało
łącznie dystans 65,3 km. Kobiety rywalizowały z kolei na
dwa razy krótszym dystansie –
32,6km.
W wyścigu głównym szybko ukształtowała się trzyosobowa grupa, która systematycznie powiększała przewagę nad
resztą stawki. Znajdowali się w
niej Igor Sęk, Hubert Grygowski
(obaj CCC Copernicus Toruń)
oraz reprezentant Riders Club
Kijewo, Filip Hasse. Na mecie
najwięcej sił zachował jednak
Sęk, dzięki czemu jako pierwszy
minął linię mety. A przypomnijmy, że Igor to wychowanek STC
Stargard i członek kadry narodowej, który uczestniczył już w

wielu prestiżowych wyścigach.
Druga lokata przypadła Grygowskiemu, a trzecia Hasse. Na
5. miejscu ze stratą minuty i 10

Wychowanek STC Stargard, Igor Sęk

sekund finiszował Łukasz Janic
ze Stargardzkiego Towarzystwa
Cyklistów. Zwycięzca wyścigu
osiągnął na mecie czas 1:37:30,
co dało średnią prędkość całego
wyścigu 40,2 km/h.
W rywalizacji pań o triumf
również rywalizowały przede
wszystkim trzy dziewczyny
związane ze stargardzkim STC.
Monika Szotowicz, Dorota Klewecka i Małgorzata Howis dyktowały warunki na trasie i między sobą rozstrzygnęły losy zwycięstwa. Ostatecznie finałowe
zawody GP Pomorza Zachodniego zakończyły się triumfem
Szotowicz, która wyprzedziła
swoją klubową koleżankę z STC
Stargard, Klewecką i reprezentującą obecnie Duet Goleniów,
Howis.

Organizatorami imprezy było
świętujące w tym roku 30-lecie
działalności Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów, a także
„Blachy Pruszyński” Motaniec i
Gmina Kobylanka.
M.B.

O wygranej w wyścigu mężczyzn decydowały centymetry

ogłoszenie

Wielki sukces stargardzkiego
sportowca
Radosław Ozimkiewicz zajął pierwsze miejsce w tegorocznym Garmin Ultra Race – w
biegu na dystansie 82 km. Sportowiec z naszego miasta od kilku lat z powodzeniem
startuje w najtrudniejszych zawodach, pokonując jednorazowo nawet 135 km.

Radosław Ozimkiewicz zajął pierwsze miejsce w tegorocznym Garmin Ultra Race –
w biegu na dystansie 82 km

Radosław
Ozimkiewicz
rozpoczął przygodę z bieganiem w 2012 r. Zaczynał od
krótszych dystansów – 5-10
km. Stopniowo pokonywał
coraz więcej kilometrów, by
już w 2015 r. zdobyć koronę
maratonów polskich. To wyróżnienie przyznawane zawodnikom, który w ciągu 24
miesięcy ukończą 5 maratonów – w Dębnie, Krakowie,
Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu.
W 2016 r. stargardzianin po
raz pierwszy zmierzył się z ultramaratonem. Debiut może
zaliczyć do bardzo udanych
– na dystansie 55 km zajął 5.
miejsce w kategorii OPEN i
2. miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Radosław Ozimkiewicz ma na swoim koncie
także starty w tzw. Ultrakotlinach – w 2018 r. pokonał aż
135 km, dobiegając do mety
na wysokim 5. miejscu. Tegoroczny Garmin Ultra Race
(82 km) to kolejny dowód na
doskonałą formę i wytrzymałość zawodnika z naszego
miasta.
Info UM/opr red
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