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Rokicie, Gmina Stara Dąbrowa

Uwaga! Karają za brak maski

Powalone drzewo zablokowało drogę Wystawili już
i uszkodziło urządzenie wodne
12 mandatów
W minioną sobotę 10 października Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Dąbrowie zostali zadysponowani do miejscowości Rokicie do złamanego drzewa. Powalone drzewo blokowało drogę gminną i uszkodziło urządzenie wodne do regulacji rzeki Krąpiel.
Grzegorz Wieprzowski prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Dąbrowie poinformował nas, że w wyniku
zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Na chwilę obecną nie wiadomo co było przyczyną złamania się drzewa.

Strażacy z OSP Stara Dąbrowa zostali zadysponowani do
powalonego drzewa w miejscowości Rokicie

Tak wygląda uszkodzone urządzenie hydrotechniczne na
rzece Krąpiel

Od soboty 10 października cała Polska znalazła się w żółtej strefie, w związku z tym maseczki bądź przyłbice musimy nosić nie tylko w sklepach, urzędach, autobusach ale
również na ulicy.
Nad tym, czy obywatele stosują się do tego obowiązku czuwa
policja.
Stargardzka policja w dniach
10-11 października za brak ma-

seczki wystawiła 12 mandatów,
8 osób zostało pouczonych. Ponadto w miniony weekend skierowano 1 wniosek do sądu.
red

Nowe rozporządzenie nakazuje Policji bezwględne karanie osób bez masek

Odeszli do wieczności...

Dobrze, że w tym czasie nikt nie przejeżdżał przez mostek,
mogło się to skończyć tragicznie

Strażacy pocięli drzewo i zabezpieczyli teren

Prezydent nagrodzi społeczników
Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia
w polityce społecznej. To okazja do nagrodzenia tych, którzy na co dzień poświęcają się dla innych.

Wyróżnienie mogą otrzymać
zarówno indywidualni społecznicy, jak i organizacje. Zgłoszenia
są przyjmowane do 15.10. (czwartek).
Nagroda przyznawana jest w
trzech kategoriach:
- kategoria indywidualna „Młody Społecznik” – nagroda w wysokości 1000 zł dla osób, które nie
ukończyły 18 lat,
- kategoria indywidualna – nagroda w wysokości 3000 zł przyznawana osobom pełnoletnim,
- kategoria zespołowa – nagroda w wysokości 4000 zł przeznaczona dla instytucji i organizacji
działających w obszarze polityki
społecznej.
To dobra okazja, by docenić

tych, którzy angażują się w życie społeczne miasta i pomagają potrzebującym. Kandydaturę
konkretnej osoby lub organizacji
może zgłosić minimum 50 mieszkańców. Wystarczy wypełnić kartę
zgłoszenia, która dostępna jest na
stronie www.stargard.pl i dołączyć
do niej listę z podpisami popierających. Społeczników nominują także organizacje pozarządowe,
miejskie instytucje polityki społecznej i podmioty mające inicjatywę uchwałodawczą (prezydent i
radni Rady Miejskiej).
Nagrody przyznawane są w
szczególności za aktywizację i integrację osób wykluczonych społecznie, a także działania w obszarze opieki nad dziećmi, osobami

z niepełnosprawnościami i seniorami. Społecznicy wprowadzają
również nowe rozwiązania, dzięki
którym szeroko pojęta pomoc potrzebującym jest jeszcze skuteczniejsza. To również i instytucje zaangażowane w rozwój i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego.
Każdy wnioskodawca może
zgłosić jedną kandydaturę do poszczególnych kategorii. Szczegółowe informacje – regulamin, lista
podpisów i karta zgłoszenia kandydata – znajdują się w załącznikach. Wnioski można składać do
15.10. (wtorek) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, ul.
Czarnieckiego 17.

Pochówki 9.10.2020
STEFANIA ŁUKIEWICZ, lat 63, zmarła 7.10
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na
Starym Cmentarzu
STANISŁAW FLUDER, lat 88, zmarł 7.10
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na
Starym Cmentarzu
MACIEJ ŚLUSARCZYK, lat 49, zmarł 6.10
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na
Starym Cmentarzu
Pochówki 13.10.2020
RYSZARD MATYJASZCZYK, lat 66, zmarł 8.10
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 na
Starym Cmentarzu
KAZIMIERZ FARBOTKO, lat 69, zmarł 8.10
Pożegnanie odbędzie się o godz. 13.30 w kościele w
Kluczewie
Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 14.00 w kościele w Kluczewie
Pochowanie odbędzie się po Mszy Świętej na Cmentarzu w Kluczewie
reklama

515 133 319

info UM/opr red

511 407 627
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Już wkrótce zacznie funkcjonować

Kończy się budowa Pasażu Ina
Budowa nowego kompleksu handlowo-usługowego przy Piłsudskiego 17 o nazwie Pasaż Ina wkrótce będzie miała swoje zwieńczenie po kilku miesiącach prac. Jak informuje inwestor Dariusz Bujniewicz, wszystkie przygotowywane obecnie lokale, mają już swoich najemców.

Trwają obecnie prace wykończeniowe

- Obecnie inwestycja znajduje się już na etapie prac wykończeniowych – mówi w
rozmowie z Dziennikiem inwestor Pasażu Ina Dariusz
Bujniewicz, dyrektor generalny MDB-INVEST sp.z.o.o. Brakuje jeszcze kilku instalacji
czy elementów przeszklenia.
Ponadto pozostało do wykonania pełne zagospodarowanie terenu a także drobne prace wykończeniowe – dodaje.
- Jestem bardzo zadowolony
z wykonawców. Jedna z firm
naprawdę ma spory wkład w
zoptymalizowanie zastosowanych przy budowie rozwiązań
– podkreśla inwestor.
- Jeżeli chodzi o rozwiązania przestrzenne budowanego
pasażu, to chcę zaznaczyć, że
dysponujemy tu sporym zielonym placem, który ma być
przeznaczony w przyszłości
w części podziemnej na parking, co stanie się możliwe po
rozstrzygnięciu sporów prawnych dotyczących dojazdu do
tego terenu – mówi D. Bujniewicz - W patio pasażu znajduje się już parking, który będzie
obsługiwał lokale, które będą
u nas otwarte. Ten parking
będzie zielony i upiększony szpalerem drzew. Zadbaliśmy też o retencję. Z powodu
zastosowania odpowiedniej
kostki brukowej i podbudowy
parkingu w dużej części woda
deszczowa będzie wsiąkała w
grunt, a częściowo będzie się
gromadziła w zbiorniku i będzie mogła być wykorzystana
do podlewania terenu zielonego w trakcie suszy – opisuje
inwestor.
Na miejscu rozmawiamy
także z jednym z wykonawców Pasażu Ina – Przybyliśmy
tutaj jako podwykonawcy jednej z firm do montażu konstrukcji drewnianej - mówi
Jacek Dobrychłop, który proredakcja@dziennikstargardzki.pl

wadzi firmę zakład stolarski
Drewniak z Warnic – Ustaliłem z inwestorem, że będziemy najpierw wykonywali płytę warstwową. W trakcie prac
omawialiśmy każde kolejne
zadanie. Bardzo dobrze nam
się współpracuje z panem Dariuszem Bujniewiczem, co
przekłada się również na satysfakcjonujący efekt naszego wykonawstwa – podkreśla
J. Dobrychłop - Najtrudniejszym wyzwaniem było ustawienie konstrukcji drewnianej na jednej z części inwestycji, dlatego że był tu z początku problem z wjazdem dźwigiem i musieliśmy poradzić
sobie za pomocą ładowarki teleskopowej. Było to dość trudne ze względu na fakt, iż powstający budynek znajduje się
przy samej ulicy. A poza tym,
wszystko przebiega w jak najlepszym porządku. Nie mieliśmy żadnych większych problemów. Do zrobienia zostały nam już tylko detale, jak
np. wykończenie szklanych
witryn, zamontowanie niewielkich fragmentów elewacji
oraz uporządkowanie placu –
informuje pan Jacek.
Jaka gama usług
w nowym pasażu?
- Mamy już wszystkich najemców, którzy tutaj będą
mieli swoje sklepy – mówi Dariusz Bujniewicz, po czym wymienia podmioty, jakie wynajęły lokal – W Pasażu Ina będą
się znajdować: sklep Agrofirmy Witkowo, sklep firmowy
Mlekovita, ponadto dietetyk,
kiosk, stargardzka firma dostarczająca Internet w technologii światłowodowej, firma projektująca i wykonująca
instalacje domów inteligentnych, dwa chińskie markety
oraz restauracja azjatycka. Będzie także gabinet rehabilitacji powiązany z przedszkolem

Pasaż Ina przy Piłsudskiego 17 wypełnił przestrzeń miasta w centrum i urozmaicił ją architektonicznie

Tak wygląda dziedziniec pasażu

„Tęczowa Przygoda” – informuje D. Bujniewicz.
Wymienione podmioty wydzierżawiły miejsce w nowym
pasażu na najbliższe pięć lat
– Niewykluczone, że po tym
czasie w niektórych przypadkach może dojść do wymiany
najemcy – zaznacza D. Bujniewicz.
W pasażu, w trakcie rozmowy z inwestorem Dariuszem Bujniewiczem, spotykamy także jednego z dzierżawców, pana Yelixianga, który będzie prowadził jeden z
dwóch chińskich marketów
na terenie Pasażu Ina; obecnie jest on na etapie zagospodarowywania lokalu – Jestem
w Stargardzie od ok. dwóch
lat. Rynek nie jest łatwy, prowadzenie biznesu jest sporym
wyzwaniem. Sądzę, że nowy
pasaż może być dobrym miejscem do prowadzenia sklepu.
Wynajmuję tu lokal właśnie z
taką nadzieją. Liczę na to, że

tutaj mój biznes się rozwinie –
podkreśla pan Yelixiang.
Z powodu koronawirusa inwestor D. Bujniewicz nie określa spójnej daty otwarcia pasażu dla wszystkich dzierżawiących podmiotów. - W związku
z tym nie będzie niestety żadnego wydarzenia, które stanowiłoby oficjalne otwarcie. Tak
więc każdy z najemców będzie otwierał lokal w swoim,

dogodnym dla siebie, czasie.
Każdy lokal będzie miał zresztą wejście z zewnątrz, co oznacza, że będą one do siebie niezależne – mówi D. Bujniewicz.
Inwestor zapowiada, że gdy
tylko zakończą się ostatnie
prace wykończeniowe i będzie
można oddać kompleks do
użytku, Pasaż Ina zacznie już
w pełni funkcjonować.
Piotr Słomski

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

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE

993

(całodobowe)
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Piotr Słomski, redaktor naczelny Dziennika w Kawiarence Politycznej Radia Szczecin

O koronawirusie, budowie tunelu pod Świną
i rozbrajaniu bomby
W niedzielę 11 października w audycji publicystycznej Kawiarenka Polityczna na antenie Radia Szczecin udział wzięli Piotr Słomski (Koalicja Polska
PSL-Kukiz 15), Joanna Agatowska (SLD-Lewica Razem), Leszek Dobrzyński (PiS) oraz Grzegorz Napieralski (KO).
Jednym z tematów audycji
była pandemia koronawirusa i
jej poważny wzrost w ostatnim
czasie.
- Kilka miesięcy temu słyszeliśmy wszyscy kiedy premier
mówił, że koronawirus się cofa.
Niestety jak widzimy wcale się
nie cofa, a jego skala wciąż wzrasta zarówno pod względem zachorowań jak i zgonów – mówił
Piotr Słomski z Koalicji Polskiej
PSL-Kukiz 15 – Dzisiaj ta sytuacja stanowi największe wyzwanie dla rządzących, którzy odpowiadają za służbę zdrowia. Miejmy nadzieję, że te 16 szpitali, po
jednym w każdym województwie, jakie zostały przeznaczone
dla osób, które zostały zakażone,
okażą się wystarczająco pojemne
oraz że personelowi medycznemu wystarczy w tym wszystkim
sił. Rządzący muszą też zwrócić
uwagę na tych, na których zdrowie psychiczne niekorzystnie
oddziałuje kwarantanna, jak np.
ludzie młodzi. Trzeba też zadbać
o to, by dostateczną opiekę w
tym czasie miały osoby starsze –
podkreślał Piotr Słomski – Niestety centralna klasa polityczna
nie dała tutaj dobrego przykładu, kiedy na licznych wiecach
wyborczych politycy występowali bez maseczek – dodał.
W kontekście wzrostu zachorowań wypowiedziała się też Joanna Agatowska - Przykro to powiedzieć, ale większość obywateli kojarzy to z przeprowadzonymi wyborami i z pewną próbą manipulacji społeczeństwem

Piotr Słomski (Koalicja Polska-PSL Kukiz 15)

Joanna Agatowska (SLD-Nowa Lewica)

Leszek Dobrzyński (Prawo i Sprawiedliwość)

Grzegorz Napieralski (Koalicja Obywatelska)

– mówiła J. Agatowska – To na
pewno nie wpłynęło pozytywnie na stosunek obywateli do
wzmożonej fali zachorowań. Jest
tu więc ogromna rola społeczna
mediów i polityków, którzy powinni ważyć słowa i przekazywać tylko sprawdzone informacje. Nie powinno się doprowadzać do tego, żeby były wprowadzane do obiegu informacje
rozbieżne, które wywołują duży
strach. Brak jest też jednoznacznych procedur sanepidowskich,
co zrobić kiedy pojawiają się

punktowe źródła zakażenia. Nie
daje też poczucia bezpieczeństwa brak szczepionek – zaznacza Joanna Agatowska.
- Pan premier mówił wiosną,
że wygrywamy walkę z wirusem
i to prawda, bo wtedy wygrywaliśmy tę walkę – mówił Leszek
Dobrzyński – Przypomnę miesiące letnie kiedy ta epidemia
się nie rozszerzała, przypomnę
widoki z naszych plaż, na których było mrowie ludzi. Przypomnę ponadto akcję posłów PO,
którzy stali na granicy i żądali

otwarcia, żeby ruch był większy.
Skoro jesteśmy politykami, to
bierzmy odpowiedzialność za to,
co mówimy. Dlatego apelujemy
o maseczki, o dezynfekcję, trzymanie odległości, oczywiście w
miarę możliwości. Tu już jest odpowiedzialność nas wszystkich –
powiedział Leszek Dobrzyński.
- Błąd pana premiera polegał
na tym, że wtedy eksperci właśnie mówili, żeby nie wprowadzać rozluźnienia relacji ludzkich, a że powinny być obostrzenia, jeżeli chodzi o dystans, maseczki, ponieważ ten wirus nie
zniknie, nie opuści naszego kraju – mówił Grzegorz Napieralski
- Słowa premiera spowodowały
absolutną frywolność naszych
zachowań. To, co udało nam się
wypracować na wiosnę, w sensie dystansu społecznego, że się
omijaliśmy na ulicy, że staliśmy
od siebie o dwa metry, to teraz
zniknęło. Otwarcie ruchu i chodzenie do sklepu jest jednym,
a trzymanie dystansu jest drugą rzeczą – podkreślał Grzegorz
Napieralski.
Kolejnym tematem była budowa tunelu pod dnem rzeki Świna w Świnoujściu. Wypowiedzi
zarówno zaproszonych do audycji polityków oscylowały wokół
znaczenia tego przedsięwzięcia,
jak i jego doniosłości z punktu
widzenia istotnego usprawnienia komunikacyjnego wynikającego z połączenia wysp Wolin
i Uznam oraz centrum Świnoujścia z resztą kraju.
W nieco innym tonie wypo-

wiedział się tutaj Piotr Słomski,
który dał pomysł nadania imienia tunelowi. Według niego patronem tunelu powinien być Stanisław Możejko, zmarły w 2017
r. – Stanisław Możejko był pomysłodawcą budowy tunelu pod
Świną. Stworzył on pierwszy
społeczny komitet budowy tunelu – podkreślał Piotr Słomski
– Ponadto Stanisław Możejko
działał w opozycji antykomunistycznej i w ogóle był jedną z
legend Solidarności. S. Możejko był też prezydentem Świnoujścia. Jestem przekonany co do
faktu, że nadanie tunelowi jego
imienia, byłoby oddaniem historycznej sprawiedliwości dla tej
postaci – zaznaczył P. Słomski.
Wśród tematów, jakie poruszyli goście znalazł się też ten
związany z operacją neutralizacji wielkiej bomby Tall Boy, która została odnaleziona w Kanale Piastowskim podczas prac
związanych z pogłębianiem toru
wodnego. Piotr Słomski z Koalicji Polskiej stwierdził, że kosztami za tego typu operacje powinny być obciążane kraje, które wywołały II wojnę światową,
czyli w tym wypadku Niemcy. –
Polski rząd powinien stworzyć
skuteczną politykę egzekwowania zwrotu kosztów usuwania
takich niebezpiecznych bomb
od krajów, które historycznie
ponoszą odpowiedzialność za
wywołanie II wojny światowej –
podkreślał Piotr Słomski.
(Redakcja)

Skrzyżowanie na Placu Zgody zostanie przebudowane
Jedno z bardziej kolizyjnych
skrzyżowań, które znalazło się
także na granicy przepustowości chce przebudować Powiat
Stargardzki. To kolejny etap
modernizacji odcinka drogi
powiatowej 1704 Z, biegnącej
przez Śródmieście Stargardu.
Wykonawca wybrany w ramach przetargu, rozpoczął prace
nad projektem inwestycji.
Drogowa Pracownia Projektowa „A3”- Justyna Roman, zajmie się dokumentacją przebudowy skrzyżowania na Placu Zgody
w Stargardzie. Oficjalna nazwa
projektu, zleconego pracowni
przez Powiat Stargardzki brzmi:
„Przebudowa ul. Szczecińskiej w
Stargardzkie na odcinku od uli-

cy Wileńskiej do Placu Zgody”.
Umowę na sporządzenie projektu inwestycji zawarł z pracownią
Zarząd Dróg Powiatowych.
Wartość dokumentacji projektowej, która umożliwi podjęcie
starań o pozyskanie funduszy na
dofinansowanie inwestycji, oszacowano na blisko 144 tys. zł. Wykonawca zobowiązał się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, razem z niezbędnymi zezwoleniami, uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi pozwalającymi na
formalne rozpoczęcie prac budowlanych.
Dokumentacja
projektowa
obejmie odcinek drogi powiatowej, biegnący ul. Szczecińską- od

skrzyżowania z Wileńską przez
Plac Zgody, do krzyżówki z ul.
Słoneczną. Całkowita długość
drogi przeznaczonej do przebudowy, a biegnącej przez skrzyżowania z ulicami: Wileńską, Tadeusza Kościuszki, Łużycką, Pierwszej Brygady i Słoneczną wyniesie ok. 460 metrów.
Zgodnie z przyjętą koncepcją,
w tym rejonie miasta wybudowane zostanie nowe rondo. Przyjęte
rozwiązanie ma przede wszystkim usprawnić ruch tranzytowy
w Śródmieściu Stargardu, przez
które ulicami M. Konopnickiej i
Pierwszej Brygady biegnie droga
1704 Z. Korzystają z niej kierowcy, jadący tranzytem ze Szczecina
do Trójmiasta.

Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązał wykonawcę, aby dokumentacja projektowa była gotowa do końca sierpnia 2021 r. Na
jej podstawie Powiat Stargardzki

podejmie starania o dofinansowanie inwestycji, aplikując także do rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych.
Info Starostwo Powiatowe/opr red

Jedno z bardziej kolizyjnych skrzyżowań w Stargardzie zostanie przebudowane
511 407 627
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Urząd odblokuje wydatki

Czy wrócą premie i nagrody dla urzędników?
W maju Prezydent Miasta Rafał Zając zablokował wydatki bieżące na premie, nagrody i wydarzenia kulturalne i sportowe do kwoty 3,7 mln zł oraz
wydatki inwestycyjne do kwoty 860 tys. zł. Po aktualnej analizie budżetu miasta zdecydowano o zniesieniu blokady.

Urząd odblokuje wcześniej zapowiadane
wydatki na premie, nagrody i wydarzenia
kulturalne

Wybuch pandemii koronawirusa spowodował niepewność
wśród samorządowców, którzy
obawiali się spadku dochodów z

powodu wyhamowującej gospodarki. Dlatego w maju Prezydent
Rafał Zając zdecydował o blokadzie planowanych wydatków
budżetu miasta w zakresie wydatków bieżących stanowiących
oszczędności, premie i nagrody we wszystkich jednostkach
organizacyjnych oraz środki na
realizację zadań, które z uwagi
na ograniczenia spowodowane
pandemią wirusa SARS-CoV-2
nie będą realizowane do kwoty
3 707 435 zł, a także wydatki inwestycyjne do kwoty 860 000 zł.
Prezydent Miasta zobowiązał
wówczas Dyrektorów jednostek
organizacyjnych Gminy Miasta
Stargard oraz Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miejskiego do
dalszego poszukiwania możliwości ograniczenia wydatków,
zakładając konieczność blokowania kolejnych kwot, a w kon-

sekwencji realnego zmniejszenia kosztów funkcjonowania
miasta i jego jednostek organizacyjnych. Zablokowanie planowanych wydatków oznaczało zakaz wydatkowania środków na finansowanie wymienionych wyżej zadań. Mirosława Szymańska, Dyrektor Wydziału Ekonomicznego w Urzędzie Miejskim w Stargardzie poinformował w maju, że zablokowane środki pozostaną w planie
budżetu do czasu określenia rzeczywistych możliwości sfinansowania wydatków zaplanowanych na 2020 rok.
W ostatnich dniach Prezydent
Rafał Zając zdecydował o uchyleniu zarządzenia w sprawie
blokowania planowanych wydatków budżetu miasta w 2020
roku. - Mając na uwadze dokonaną analizę pozyskanych do-

chodów za osiem miesięcy bieżącego roku oraz przewidywane
ich wykonanie do końca roku,
istnieje możliwość odblokowania wydatków bieżących i majątkowych z przeznaczeniem m.in.
na zabezpieczenie zgłoszonych
propozycji zwiększenia limitu
wydatków, niezbędnych do zrealizowania w bieżącym rokupoinformowała Mirosława Szymańska, Dyrektor Wydziału
Ekonomicznego.
Odblokowanie wydatków to
dobry sygnał dla mieszkańców
Stargardu mówiący o tym, że budżet miasta nie został nadszarpnięty przez pandemię koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że
sytuacja miast w obliczu pandemii ma się dobrze. Ryszard Grobelny ze Związku Miast Polskich
twierdzi, że to, czy tendencja się
utrzyma, zobaczymy dopiero na

przełomie roku, gdy przyjmowane będą budżety na 2021 rok.
- Istnieje obawa, że zmniejszenie się, nawet nieznaczne o 2-3
proc., dochodów w budżetach
spowoduje, że wydatki rozporządzane na inwestycje spadną
o 20 proc.- informuje Ryszard
Grobelny. Jak wynika z badania
Banku Gospodarstwa Krajowego spadki dochodów podatkowych z PIT i CIT deklarowane na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku przez samorządy biorące udział w badaniu,
sięgały 10-15 proc. Z badania
BGK wynika również, że znaczna część samorządów może być
zmuszona do ograniczenia wydatków inwestycyjnych. Redukcję planuje od około 10 do 30
proc. samorządów.
MP

Stargardzianie na szczecińskim marszu przeciw obostrzeniom

N. Śliwa: Nie negujemy istnienia wirusa
lecz żądamy dostępu do rzetelnej informacji
W sobotę 10 października o godz. 15 spod Pomnika Czynu Polaków na Jasnych Błoniach w Szczecinie wyruszyła grupa kilkuset osób, w tym wielu
Stargardzian, by wyrazić swój sprzeciw wobec wprowadzonych przez rząd obostrzeń, które według protestujących naruszają wolności obywateli.
Szli pod hasłem „Marsz o Wolność”. Jak podkreśla jeden z uczestników marszu radny naszego miasta Norbert Śliwa, jego uczestnicy żądają również
rzetelnej informacji na temat wirusa i wprowadzenia racjonalnych i spójnych zasad ochrony przed nim.

Na marszu obecny był także były wójt
Kobylanki Mirosław Przysiwek. Zdjęcie
portal WSzczecinie.pl

- Wziąłem udział w tym marszu ponieważ mam już dosyć
dzielenia Polaków i używania
covidu jako narzędzia określającego to, kto ma rację oraz wzniecania walki między ludźmi oraz
testowania naszej wytrzymałości na ograniczenia wolności i
swobód obywatelskich – mówi
w rozmowie z Dziennikiem
Norbert Śliwa – Jestem przeciwny wywoływaniu konfliktu
społecznego między noszącymi
redakcja@dziennikstargardzki.pl

maseczki i nienoszącymi maseczek. Rządzący bardzo niejasno określili zasady funkcjonowania społeczeństwa w kwarantannie. Czytałem rozporządzenie, w którym jest niestety sporo luk. Konsultowałem zresztą
jego zapisy z prawnikami i lekarzami. Dla przykładu ochroniarz
w markecie w myśl tego rozporządzenia nie ma prawa żądać
zaświadczenia zdrowotnego, a
mimo to zdarza się, że to robi –
wyjaśnia N. Śliwa.
- Tu nie chodzi o to, by kontestować istnienie wirusa, bo
ten wirus istnieje i co do tego
nikt nie ma wątpliwości. Ale sytuacja nabrzmiała już do tego
stopnia, że należy się przeciwstawiać temu, iż nie mamy rzetelnej informacji, tylko co chwilę
dokonuje się straszenie Polaków.
Także w szkołach widać już wynikające z obostrzeń niepokojące braki w kształtowaniu postawy solidarności i koleżeństwa
wśród uczniów, jak. np. nie pożyczania nikomu długopisu czy
linijki, ze strachu przed przeniesieniem wirusa. W ten sposób

Aktywiści nieśli biało czerwone flagi

można wśród dzieci doprowadzić do swoistej paranoi. Przecież szkoła powinna uczyć interakcji i relacji między najmłodszymi czyli ich uspołecznienia.
Oczywiście trzeba chronić dzieci
przed wirusem, ale nie w atmosferze wszechobecnego strachu –

podkreśla radny Norbert Śliwa.
- Z obostrzeń wynikają jeszcze inne paradoksy. Na przykład, jako przedsiębiorca płacę
przecież składkę na ubezpieczenie zdrowotne ZUS a w czasie
pandemii gdy zdarzy się, że jestem chory, to nie mogę pójść
do lekarza, właśnie dlatego…
że jestem chory! Ale gdy zapiszę
się prywatnie i zapłacę sto lub
dwieście złotych, to nie ma sprawy, tutaj covid już nie zagraża i
nie ma kontroli policji czy sanepidu. Rodzi się więc pytanie
gdzie w tym wszystkim jest jakaś spójność i konsekwencja? –
pyta N. Śliwa.
M. Przysiwek: Nie noszę
maski i jej nie założę
Innym uczestnikiem marszu
był Mirosław Przysiwek były
wójt Kobylanki. W rozmowie z
Dziennikiem tak komentował
swój udział w proteście – Jesteśmy okłamywani przez polską
władzę. Chodzę bez maski od
marca i nie mam nawet grypy.
Rozsądek pokazuje, że to jest po
prostu nieprawda. Wprowadzenie restrykcji w taki sposób czyli

Mariusz Maczek, członek StopCovid
Stargard, jest spisywany przez Policję
za nienoszenie maseczk

rozporządzeniami nie mieści się
w kategoriach prawa stanowionego w Polsce, powiedziałbym,
że niestety… w Polsce ludowej
do kwadratu. Z tego właśnie powodu będę manifestował swoje
niezadowolenie. Nie noszę maski i jej nie założę – podkreśla
M. Przysiwek.
Piotr Słomski
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Prawie 2,5 miliona z podatku wpłynie do budżetu gminy Dolice

Powstaje farma wiatrowa
W lipcu 2021 r. w obrębie Dolic, Pomietowa i Sądowa zostanie uruchomione pole 23 wiatraków. Wójt Dolic Grzegorz Brochocki podkreśla fakt, że z
podatku wiatrakowego wpłynie do budżetu rocznie nawet ok. 2,5 miliona złotych, co poważnie wzmocni możliwości inwestycyjne gminy.

23 takie wiatraki zostaną zbudowane na terenie gminy Dolice w pasie Dolice - Pomietów i Sądów

Inwestorem budowy fermy
wiatrowej jest Park Wiatrowy
Dolice sp. z.o.o., którego 100%
udziałowcem jest firma „innogy Polska S.A.” (dawniej RWE
Polska S.A.). Inwestycja rozpoczęła się w marcu tego roku.
- W tej chwili są wykonane
wszystkie drogi dojazdowe do
wiatraków oraz zalano większość fundamentów pod maszty wiatrakowe – mówi w rozmowie z Dziennikiem Grzegorz Brochocki, wójt Dolic Obecnie jest porządkowany
teren wokół tych fundamentów.
Tak więc inwestycja jest bardzo
daleko zaawansowana. Jeszcze
w tym miesiącu mają być zwożone słupy i następnie będą na
nich montowane śmigła. Powstaną łącznie 23 wiatraki. Ich
lokalizacja dotyczy głównie obrębów Dolice, Pomietów i Sądów – informuje wójt.

Będzie więcej środków
na inwestycje
- Spodziewamy się co najmniej dwa i pół miliona złotych
z podatku od wiatraków – podkreśla G. Brochocki - Podatek
jest naliczany w wysokości 2%
od wartości inwestycji, nie wliczając prądnicy, czyli agregatu, który znajduje się na szczycie wiatraka i wytwarza prąd.
Tak więc podatek odprowadza
się tylko od słupa, fundamentu i kabli energetycznych. Na
podstawie informacji z innych
gmin można mniej więcej szacować, że od jednego wiatraka
przysługuje roczny podatek w
wysokości ok. 100 tysięcy rocznie. Dla naszej gminy może to
być więc ok. 2,5 miliona stałego dochodu majątkowego, który można będzie wydać na inwestycje, co stanowi poważny
zastrzyk finansowy – podkreśla wójt.

Jak zaznacza G. Brochocki,
takie jest właśnie nastawienie
zarówno jego jak i radnych aby
z tych pieniędzy zwiększyć skalę inwestycji w zakresie budowy
dróg w gminie. - Obecnie jest u
nas taki paradoks, że największym sukcesem gminy jest duża
ilość zrobionych dróg, a największym wyzwaniem konieczność ich naprawy – dodaje wójt.
Pierwsze korzyści
infrastrukturalne
- Inną dobrą stroną tej inwestycji, poza wpływami z podatku, będzie to, że firma wiatrakowa wykonała dla przykładu
trzy kilometry drogi asfaltowej
z utwardzonymi poboczami do
miejscowości Sądów – mówi
Grzegorz Brochocki - Natomiast gmina Dolice ze swej
strony zrobiła kilometr drogi
wraz z chodnikami w samym
Sądowie. Więc mamy wykonany 4-kilometrowy odcinek dro-

ogłoszenia

STAROSTA STARGARDZKI
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1,
wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do wynajęcia na okres 3
lat:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 161,00
m2 oznaczonym adresem Waliszewo 6 oraz trzema budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni 134,00 m2 wraz z działką gruntową, na której zlokalizowane są w/w budynki, oznaczoną numerem
ewidencyjnym działki 45/4 o powierzchni 0,5177 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Storkowo,
gmina Ińsko, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w
Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze: SZ1T/00025376/0.

gi Sądów-Dolice. Do tego firma
ta wykonała kilkanaście kilometrów dróg polnych podbudowanych żwirem i odpowiedniej klasy tłuczniem, ponieważ
po tych drogach właśnie będą
transportowane wiatraki – opisuje wójt - Jak wiadomo, są to
ciężkie elementy, w związku
z tym ta droga musi mieć odpowiednią nośność. Z pewnością te drogi, które znajdują się
na gminnych terenach polnych
pozostaną i będą służyć. Na
pewno będą z tego zadowoleni
rolnicy, którzy mają pola znajdujące się przy tych drogach.
Warto dodać, że niektóre z tych
polnych dróg istniały już tylko
na mapach. Z czasem przestały
być użytkowane i straciły swoje znaczenie. Natomiast teraz,
kiedy zostały podbudowane
wspomnianym żwirem i tłuczniem, są już z chęcią używane
nie tylko przez rolników, ale
także rowerzystów – podkreśla
wójt - Inną korzyścią jest też to,
że gmina otrzymała od firmy
ok. 100 tysięcy złotych z tytułu zajęcia pasów drogowych, w

sytuacji konieczności umieszczenia kabla w naszej drodze –
dodaje.
Skorzystają
też niektórzy rolnicy
- Z racji na fakt, że wszystkie wiatraki są zlokalizowane
na prywatnych terenach rolników, nastąpiły 30-letnie dzierżawy gruntu, z tego tytułu rolnicy, na których terenie znajduje się wiatrak, uzyskają środki z dzierżawy. Ale również gdy
wiatrak stoi na polu jednego
rolnika, ale skrzydło ma rozpiętość np. 50 metrów i siłą rzeczy nachodzi na obszar gruntu
drugiego rolnika to i temu drugiemu należą się z tego tytułu określone środki. Z pewnością ci rolnicy, którzy mają na
swoim terenie taki wiatrak, są
zadowoleni. W naszej gminie
skorzystało na lokalizacji wiatraka ok. dziesięciu rolników –
informuje wójt.
Wiatraki, wznoszone obecnie w gminie Dolice, mają zostać ostatecznie uruchomione
w lipcu 2021 r.
Piotr Słomski

ogłoszenia

Wójt Gminy Kobylanka

zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów nieruchomości:
przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność
Gminy Kobylanka - zarządzenie nr 88/2020 z dnia 12 paź-

dziernika 2020 r.
przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Kobylanka
– zarządzenie nr 89/2020 z dnia 12 października 2020 r.
Z wykazami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
w Kobylance,
ul. Szkolna 12 lub na stronie internetowej
www.bip.kobylanka.pl w zakładce informacje, nieruchomości –
sprzedaż, dzierżawa, nabycie.

INFORMACJA
Burmistrz Ińska informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy i Miasta w Ińsku przy ul. Bohaterów Warszawy 38 wywieszony jest Wykaz nr 10/2020 nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
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 09 października
2020 r. do 30 października 2020 r.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz
na stronie internetowej www.powiatstargardzki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia
13.10.2020 r. do dnia 03.11.2020 r.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Stargardzie
ul. Skarbowa 1, pok. nr 210 (tel. 91/ 48 04 847).
511 407 627
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Strzebielewo, gmina Dolice

Wieści z gmin

Uroczyste otwarcie siedziby
gospodyń wiejskich
W sobotę 10 października w miejscowości Strzebielewo w gminie Dolice dokonano uroczystego przecięcia wstęgi z okazji otwarcia wyremontowanej salki pod siedzibę koła
gospodyń wiejskich przy kościele filialnym pw. św. Józefa Rzemieślnika w Strzebielewie.

Uroczyste przecięcie wstęgi siedziby gospodyń wiejskich dokonali od lewej Monika Sucholas ARiMR BP w Stargardzie, Zbigniew Ściężor radny Gminy Dolice, Ksiądz
Proboszcz Stanisław Mernios, Adam Kalinowski radny Powiatu Stargardzkiego,
Kamila Guzik Sołtys wsi Strzebielewo oraz Jolanta Krekora-Babiec zarząd KGW.

Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie gospodarze i zaproszeni goście w osobach od lewej
Monika Sucholas ARiMR BP

Jolanta Krekora-Babiec zarząd
KGW.
- Salka przy kościele filialnym
pw. św. Józefa Rzemieślnika wie-

ców. Dziś jest sercem wsi, można
zobaczyć rękę gospodarza a właściwie gospodyni – podkreśla ks.
Proboszcz Stanisław Miernios.
To dzięki darczyńcom i dofinansowaniu dla KGW z ARiMR
jest nowe sprawne gazowe
ogrzewanie, odmalowane ściany, firanki w oknach, wyposażona kuchnia, umeblowana sala
główna, półki, regały, a na nich
słynne strzebielewskie ogórki kiszone dobre z chlebem i ze smalcem, przygotowane przez członkinie KGW Strzebielewo z warzyw pochodzących z przydomowych ogródków warzywnych
uprawianych przez członkinie.
Laureatki nagrody nasze kulinarne dziedzictwo – smaki regionów to osoby kreatywne. Wypieki i potrawy, wyszywanie, wyplatanie zdobienie, hafty krzyżowe, to tylko niektóre z rezultatów prac, jest nawet miejsce na
małą Strzebielewską bibliotekę.
Czym nas jeszcze panie zadziwią, czas pokaże. Potencjał jest
ogromny, choćby dlatego, że w
zarządzie KGW jest także pani
Iwona Smolka doradca rolniczy z zachodniopomorskiego
Ośrodka w Barzkowicach. Spotkanie to nie tylko dobra okazja
do degustacji smacznych potraw
przygotowanych przez członkinie KGW w Strzebielewie ale
wspólny śpiew przy muzyce z gitary radnego Adama Kalinowskiego. Najważniejsze jest to aby
spędzić mile czas w przyjaznym
sąsiedzkim towarzystwie.
Red

Na uroczystość przybył m.in. radny powiatu stargardzkiego Adam Kalinowski, z
upominkiem dla gospodyń

w Stargardzie, Zbigniew Ściężor radny Gminy Dolice, Ksiądz
Proboszcz Stanisław Mernios,
Adam Kalinowski radny Powiatu Stargardzkiego, Kamila Guzik Sołtys wsi Strzebielewo oraz

le lat czekała na odnowienie jak wspomina ksiądz proboszcz
- Poszukiwaliśmy dla niej odpowiedniego przeznaczenia, by dobrze była wykorzystana na potrzeby okolicznych mieszkań-

To będzie miejsce wspólnych spotkań w miłym towarzystwie
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Półka z wyrobami strzebieleckich gospodyń tworzy sielski klimat

Chociwel/ Kamienny Most
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kamienny Most w Gminie
Chociwel zorganizowało dla dzieci zajęcia florystyczne. Z wrzosów,
różnych kwiatów i dodatków powstały piękne i kolorowe kompozycje oraz stroiki.

Stara Dąbrowa
W Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie odbyły się
warsztaty, podczas których dzieci samodzielnie wykonywały biżuterię i różne ozdoby.

Chociwel
W miniony piątek 9 października druhowie z OSP Chociwel
udali się do Szkoły Podstawowej w Chociwlu, gdzie przeprowadzili prelekcje dla uczniów
klas VIII na temat zagrożeń pożarowych.
Uczniowie zapoznali się ze
sprzętem
ratowniczo-gaśniczym, poznali ogólne zasady
bezpieczeństwa
pożarowego
oraz próbowali ugasić symulowany pożar.

Foto. Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców

Kobylanka
Stowarzyszenie „Kobylanka
gminą dla swoich mieszkańców” na swoim profilu na
Facebooku poinformowało, że
w Kobylance na ulicy Szkolnej
pojawił się drugi paczkomat.
Na razie nie wiadomo czy już
działa, ponieważ na stronie InPostu jeszcze go nie ma.

Kobylanka/Jęczydół
9 października w Jęczydole, w Gminie Kobylanka odbyły się zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Jęczydół warsztaty
makramy dla Pań. Była to integracja poprzez zabawę w formie rękodziała.
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Sukces zawodnika Stargardzkiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki

Radosław Ozimkiewicz zwycięzcą Garmin Ultra Race Radków
Stargardzki zawodnik, reprezentujący SZWLA, osiągnął sukces na dystansie 82 kilometrów podczas zawodów Garmin Ultra Race w Radkowie.

Radosław Ozimkiewicz podczas Garmin Ultra Racep

Nasz zawodnik tak relacjonuje swój udział w zawodach - 11
września miałem przyjemność
wystartować w Radkowie na dystansie 82 km, z dodatkowo 3000
m przewyższenia.
Start miał miejsce o 5 rano spod
Zalewu Radkowskiego przy tem-

kwapi się do prowadzenia stwierdziłem, że spróbuje. Krótkie spojrzenie na zegarek i zdziwienie,
że osiągam tempo pod taką górę
poniżej 5 minut, a czułem w nogach jakbym biegł po płaskim terenie, na jakimś trzecim kilometrze towarzyszył mi jeszcze jeden

Zasłużony odpoczynek Króla Garmin Ultra Race w Radkowie

peraturze 3 stopni Celsjusza, było
więc ogólnie rzecz biorąc zimno. Byłem jednak w formie więc
przesunąłem się do pierwszej linii
i startowałem z elitą – relacjonuje.
- Po kilkuset metrach zaczyna się podbieg, widząc że nikt nie

da Radosław Ozimkiewicz.
- Później starałem się biec równo, w rytmie pod górę a na zbiegach i płaskim „cisnąć” (między
20 a 25 km średnie tempo 4:16
na km) Wychodziło to nie najgorzej bo mijając pierwszy punkt
kontrolny (tak, taki był plan by z
niego nie korzystać) obsługa dziwiła się, że ja już jestem – a oni
dopiero się rozstawiają. Wcześniej
po wbiegnięciu na szczyt mogłem
obejrzeć wschód słońca. To były
piękne momenty – podkreśla zawodnik.
- Do drugiego punktu dotarłem
z taką ilością izo, iż stwierdziłem,
że ten punkt kontrolny również
pominę. Tutaj dowiedziałem się,
że mam 18 minut przewagi i goni
mnie 3 zawodników. Między 30
a 40 km zaczął się pierwszy kryzys i na kolejnym punkcie miałem już „tylko” 11 minut przewagi. W głowie pojawiły się myśli, że
niedługo ktoś się za mną pojawi
i stracę prowadzenie.. Ale później
sobie pomyślałem, że przecież
zazwyczaj bywało tak, że ja byłem w grupie „pościgowej” i jeszcze wygranej na koncie nie mam.
A przecież to jest tzw.ultra, tutaj
każdy „umiera” na trasie, sztuką jest to przezwyciężyć i pokonywać kolejne kryzysy – wyznaje
Stargardzianin.
- Na kolejnym etapie odżyłem i
moja przewaga wzrosła do około
15 minut. Później na około 60-65

Moment przekroczenia mety i radość ze zwycięstwa

km przyszedł kolejny kryzys, rzut
oka na profil trasy (jest na numerze startowym) i już wiem, że jak
dotrę jako pierwszy do ostatniego
punktu na 70 km nikt mi nie odbierze zwycięstwa – wyznaje.
- No tak tylko trzeba jeszcze
tam dotrzeć.. Zaliczyłem wywrotkę (na szczęście na trawiastym zbiegu a nie na kamieniach
i korzeniach) w tym momencie
złapał mnie na dodatek skurcz
w łydce.. dobiegłem jednak na
ostatni punkt przy Pasterce. Było
więc dobrze, chociaż słońce nieźle
grzało już od kilku godzin (różnica temperatur między startem
wynosiła jakieś 20 stopni). Zrobiłem szybkie tankowanie bidonów
i czas ruszać dalej – relacjonuje.
- Dopiero w tym momencie pomyślałem że to może jest TEN
dzień, dzień zwycięstwa. Nieste-

ty czułem jednocześnie, że jestem
odwodniony, picie skończyło się
na kilka km przed metą, do tego
otwarty teren i… ta temperatura!
Na szczęście meta znajdowała
się już blisko.. wybiegam z Czech,
obiegam zalew i po 8 godzinach
49 minutach zwyciężam. W momencie przekraczania linii mety,
miałem w głowie te wszystkie lata
treningów, przeciwności i to co
w ultra najpiękniejsze. EMOCJE!
Tak, to jest zdecydowanie to, o co
chodzi w ultra, próba charakteru i
walka z samym sobą.. uczucia nie
do opisania, no i.. zostałem królem GUR – kończy z biegowymi
pozdrowieniami Radosław Ozimkiewicz.
Serdeczne gratulacje dla zawodnika. Życzymy dalszych sukcesów!
Redakcja

ogłoszenie

zawodnik, ale dobiegliśmy do wypłaszczenia, kolega złapał oddech
a ja zostałem sam na prowadzeniu. Pierwsza myśl: coś jest nie
tak, czyżbym zaczął za szybko..?
Ale czułem się dobrze więc postanowiłem przyspieszyć – opowia-

Zawodnik Stargardzkiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki, Radosław Ozimkiewicz na najwyższym stopniu podium
511 407 627
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Kolejny sukces Nailah Vitha
Wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury jest zwyciężczynią Brodnica Pop Festival
2020 i zdobywczynią Prymy Brodnickiej, czyli 1 miejsca i nagrody w wysokości 1500 zł.
Nailah wykonała utwór „Fuel
to Fire”.
W Jury zasiadali: Natalia Lubrano, Agnieszka Twardowska i

Maciej Zieliński. „Emocje i głos
odarte z wszelkiej obróbki studyjnej. W takich warunkach nic
nie da się ukryć, a wokalistka

pozostaje całkowicie odsłonięta.
Tylko ktoś, kto w pełni panuje
nad swoim głosem może wyjść
z takiej próby obronną ręką.
Wszystkie finalistki, a szczególnie te, które zdobyły miejsca na
podium, były niełatwymi rywalkami, jednak to właśnie Nailah
złapała nas za serce. Emocji, które nam przekazała, nie da się sfabrykować. To było rewelacyjne
wykonanie. Poza tym jesteśmy
pewni, że w tym głosie kryje się
o wiele więcej, a przecież Nailah
ma dopiero 18 lat! Nasza zwyciężczyni jest doskonałym przykładem na to, że należy uparcie
dążyć do celu - w zeszłym roku
zdobyła drugie miejsce, aby w
tym roku wejść na sam szczyt.
Jesteśmy zachwyceni Twoim
anielskim głosem i wrażliwą duszą, Nailah. Zasłużyłaś na zwycięstwo” – powiedzieli po występie członkowie jury.
Sama Nailah nie kryła wzruszenia. Na swoim profilu młoda artystka wyraziła słowa
wdzięczności. „Bardzo dziękuję
wszystkim, którzy trzymali za
mnie kciuki i oddawali głosy!”.
Info i foto MDK/opr red

Nailah Vitha zdobyła Prymę Brodnicką, czyli pierwsze miejsce na Brodnica Pop Festival 2020
ogłoszenie

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Kolejny tomik lokalnego autora

Obłoki Czasu…
Ukazał się kolejny już trzeci tomik wierszy Marka Słomskiego. Tym razem autor występuje pod swoim literackim
pseudonimem Stanisław Marek, a treść i przekaz 55 wierszy umieszczonych w zbiorze obraca się wokół tematyki transcendentalnej i są one chronologicznie ułożone
według zdarzeń roku liturgicznego. Autor ma w przygotowaniu do druku kolejny czwarty tomik. Obłoki Czasu
można na razie nabyć w naszej redakcji.
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Stargardzki festyn Straszydła, upiory i wampiry
„Przygarnij Burka” w Książnicy Stargardzkiej
Jak co roku wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników
czworonogów. Była dobra zabawa dla psiaków i ich
właścicieli, ale też okazja do wsparcia Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Kiczarowie.

Tegoroczna stargardzka odsłona Nocy Bibliotek była wyjątkowo nastrojowa. Wzięły w niej
udział najprawdziwsze, ręcznie wykonane straszydła. Nie zabrakło upiorów i wampirów,
które zaprezentowały się podczas parady. Oczywiście znalazł się też czas na czytanie.

Dla czworonogów przygotowano różne zadania do wykonania

W rajdzie terenowym stargardzkiej jesieni szukało 12 drużyn mieszanych – uczestnicy
poruszali się zarówno na dwóch
nogach, jak i na czterech łapach.
W ramach wpisowego organizatorzy przyjmowali karmę wysokiej jakości, która również trafiła do schroniska. Uczestnicy
zabawy przez godzinę pokonywali kolejne etapy dostosowane do właścicieli i ich pupilów.
Na mecie na najlepszych czekały
upominki. Wśród nich były także prezenty ufundowane przez
miasto.
Pamiątkowe medale otrzymali zwycięzcy zawodów w nosework. To – jak wskazuje sama
nazwa – praca nosem, w której pies ma nie tylko rozpoznać
konkretny zapach, ale przede
wszystkim powinien wskazać
go opiekunowi. W oficjalnych
zawodach używane są trzy zapachy: cynamonu, pomarańczy
i goździków. W tej dyscyplinie
liczy się czas – im szybciej, tym
lepiej.
Na odwiedzających festyn
czekała również prof. Monika
Niewiadomska. Doświadczona
behawiorystka jak co roku odpowiadała na liczne pytania dotyczące wychowywania czworonogów. Monika Niewiadomska
od lat prowadzi również zajęcia
z dogoterapii i agility – sportu

kynologicznego, w którym psy
pokonują specjalne tory przeszkód.
Festyn był również okazją,
żeby dowiedzieć się więcej o zasadach adopcji czworonogów ze
schroniska. Choć co roku wiele
psów i kotów z placówki w Kiczarowie zyskuje nowe domy,
inne wciąż czekają na swoją
szansę. To zarówno duża odpowiedzialność, jak i wyzwanie – o
czym można było porozmawiać
z doświadczonymi opiekunami.
Organizatorem festynu był
ośrodek szkolenia psów Canis
Sport.
Info UM/opr red

Dla uczestników Nocy Bibliotek przygotowano grę terenową

Miasteczko biblioteczne ruszyło już po południu. Dzięki
termu do zabawy mogli dołączyć nawet ci uczestnicy, którzy
kładą się spać nieco wcześniej.
Wybór atrakcji na terenie przy
tymczasowej siedzibie Książnicy Stargardzkiej był naprawdę
duży. Warsztaty plastyczne, gry

i zabawy, fotobudka – to tylko
niektóre z nich. Na wszystkich
czekały też słodkie niespodzianki.
Z kolei spod remontowanej
biblioteki przy ul. Mieszka I wyruszyli uczestnicy gry terenowej. Na każdym etapie musieli wykonywać różne zadania,

za które otrzymywali następne
elementy układanki. Tegorocznej ogólnopolskiej Nocy Bibliotek towarzyszył także film. Przez
cały weekend można było bezpłatnie oglądać on-line animację „Jakub, Mimmi i gadające
psy”.
Info UM/opr red

„Szepty starej kamienicy”
z wyróżnieniem
Patrycja Jakubiak i Przemysław Antczak z Muzeum Archeologiczno-Historycznego
zdobyli wyróżnienie w konkursie Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku
2019. Jury doceniło spektakl „Szepty starej kamienicy”.

Wpisowym na festyn była karma dla
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Kiczarowie.

To jedna z odsłon autorskiego
projektu stargardzkich muzealników – zrealizowana na podwórzu budynku przy ul. B. Limanowskiego 26.
Wyróżniony projekt odbył się
w ramach ubiegłorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Spektakl na podwórzu XIX-wiecznej
kamienicy opowiadał o zmieniających się losach jej mieszkań-

ców – zarówno niemieckojęzycznych, jak i Polaków przybyłych
tutaj zaraz po II wojnie światowej. W drugiej części wydarzenia widzowie spotkali się z aktorami w sąsiedzkim ogrodzie,
który również zaaranżowano na
podwórzu.
Stargardzianie już kilka razy
mieli okazję do takich wyjątkowych spotkań z historią i muzyką

w nietypowym miejscu. Weszli
w podwórza kamienic m.in. przy
ul. Wojska Polskiego i ul. Bydgoskiej. Wydarzeniom towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu lokalnych artystów. Uczestnicy spotkań poznali historię
dawnych i obecnych mieszkańców naszego miasta, a także wysłuchali koncertów na żywo.
Info UM/opr red

W minioną sobotę odbyła się IX edycja festynu Przygarnij Burka
511 407 627
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Osiedle Lotnisko

Kolejny żłobek w mieście rozpoczął działalność
40 najmłodszych stargardzian korzysta już z opieki w nowym żłobku przy ul. J. Śniadeckiego 17. Placówka powstała na os. Lotnisko. Prowadzą ją
doświadczeni pedagodzy z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Czekają jeszcze ostatnie wolne miejsca.

Ciekawie zaaranżowany został plac zabaw

Formalną działalność placówki zainaugurowano z udziałem
Prezydenta Stargardu Rafała Zająca, Zastępcy Prezydenta Miasta Ewy Sowy oraz Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej.
Uroczystego przecięcia wstęgi,
obok prezydenta i prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału
TPD Zygmunta Pyszkowskiego, dokonali również przedstawiciele zarządu Stargardzkiego TBS- na czele z Agatą Kmieć
Łuciuk- prezesem spółki, oraz
osoby zaangażowane w realizację projektu. Zgodnie z umową,
jaką TPD zawarło z miastem,
pomieszczenia parteru w nowo
oddanym budynku przy ul.
Śniadeckiego, zostały użyczone
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci,
które zajmie się prowadzeniem
żłobka.
- Wiedzieliśmy, że na os. Lotnisko brakuje żłobka. Projekt
TPD bardzo dobrze wpisuje się
w naszą wizję i w realne potrzeby rodziców. Wierzę, że najmłodsi spędzą w tym miejscu
szczęśliwe chwile, a kadrze będzie się tutaj dobrze pracowało.
Za zaangażowanie w realizację
tego pomysłu dziękuję zarówno
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci,
jak i Stargardzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego
– mówił prezydent Rafał Zając.
- Nasze Towarzystwo wspiera

i edukuje rodziny w pełnieniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rozwiązywaniu problemów, które często wykryte zbyt
późno nabierają dużo bardziej
skomplikowanej formy. Żłobki pomogą nam być przy rodzinie już we wczesnym procesie opiekuńczo-wychowawczym
– mówił Zygmunt Pyszkowski,
prezes Zachodniopomorskiego
Oddziału Regionalnego TPD.
Projekt zyskał unijne dofinansowanie w ramach Regional-

chcą powrócić na rynek pracy. W uroczystości uczestniczyli również samorządowcy z
ościennych gmin, ponieważ żłobek będzie otwarty nie tylko dla
dzieci ze Stargardu.
Niewątpliwie nowa inwesty-

dziennie. Zaplanowano tym
czasie zajęcia w małych grupach, ucząc poprzez zabawę.
Opiekunowie są także gotowi

do indywidualnej pracy z dzieckiem.

Info Starostwo Powiatowe i UM /
opr red/foto Piotr Słomski

Ogłoszenie

Poświęcenia dokonał ks. proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na Os.
Lotnisko, ks. Wiesław Rozdeba

nego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki temu nowy
żłobek stał się bardziej dostępny- także cenowo- dla dzieci rodzin, które doświadczyły trudnej sytuacji finansowej, bądź

Żłobek jest bardzo dobrze wyposażony. Wnętrze zachęca maluchy do spędzania
tutaj czasu
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia Żłobka Słoneczko TPD

cja podniesie atrakcyjność samego osiedla Lotnisko. Bliskość
żłobka pozytywnie wpływa bowiem na komfort życia zamieszkałych tu młodych rodzin, same
zaś osiedle staje się bardziej
przyjazne i samowystarczalne.
Nie bez znaczenia jest również
fakt, że prowadzeniem placówki zajmuje się TPD, organizacja
świętująca w tym roku jubileusz
100- lecia działalności w Polsce
oraz 75. lat funkcjonowania na
Pomorzu Zachodnim. Rodzice
mogą więc być pewni profesjonalnej opieki, świadczonej przez
wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.
Pobyt maluchów w przytulnych, przestronnych i nowocześnie wyposażonych pomieszczeniach przy ul. Śniadeckiego przewidziano na 10 godzin

Chociwel
30 października 2020
przy Zespole Szkół Oświatowych
ul. Dąbrowskiego 15
Zarejestruj się:
58 666 24 44
www.mammo.pl
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Druga z rzędu wygrana Błękitnych Stargard

Dwa oblicza meczu i gol debiutanta!
W 8. kolejce rozgrywek piłkarskiej II ligi Błękitni Stargard pokonali przed własną publicznością Hutnika Kraków, 1:0. W pierwszej połowie nie wykorzystali karnego, a później niemiłosiernie męczyli się na boisku. W drugiej części pokazali jednak lwi pazur. Przycisnęli
beniaminka i w końcówce zapewnili sobie zwycięstwo dzięki bramce debiutanta, Jakuba Mosakowskiego. To oznaczało drugi z rzędu ligowy triumf biało-niebieskich.

Błażej Starzycki mocno napracował się w środkowej strefie boiska

20-letni Jakub Mosakowski zasilił stargardzkiego II-ligowca w
ostatnim dniu okienka transferowego. Po raz pierwszy opuścił
swój rodzimy Stomil Olsztyn,
odbył kilka treningów z nowym
zespołem. Nie zdążył się jeszcze
zaaklimatyzować z nowymi kolegami, ani nowym miejscem, a
jednak już w pierwszym występie w biało-niebieskich barwach
został bohaterem. Mecz z Hutnikiem rozpoczął na ławce rezerwowych. Na plac gry wszedł na
dziesięć minut przed końcem,
a w 86. minucie strzelił bramkę
zapewniając zwycięstwo Błękitnych w starciu z beniaminkiem
z Grodu Kraka.
Mecz z Hutnikiem miał jednak dla podopiecznych Tomasza Grzegorczyka dwa oblicza.
Pierwsza połowa w wykonaniu
Błękitnych była zupełnie bezbarwna, a postawa zawodników
przypominała tą z przegranych

domowych spotkań z Bytovią
czy Stalą Rzeszów. Tylko sam
początek mógł być niezwykle
szczęśliwy. W polu karnym Hutnika faulowany został bowiem
Mateusz Bochnak, po czym sędzia z Węgrowa, Mateusz Jenda nie miał wątpliwości odgwiz-

Jakub Mosakowski zaliczył w sobotę
wymarzony debiut

dując jedenastkę dla Błękitnych.
Do piłki podszedł więc bohater
meczu w Ostródzie, Przemysław

Brzeziański i … fatalnie przestrzelił. Od tej pory stroną dominującą na stargardzkiej murawie byli goście. Sporo pracy miał
Mariusz Rzepecki, który pięknymi paradami kilka razy uchronił
swój zespół od utraty gola. Raz
w sukurs przyszło mu obramowanie bramki. Piłka po strzale Krzysztofa Świątka trafiła w
spojenie słupka z poprzeczką.
Do przerwy kibice nie zobaczyli
więc żadnej bramki.
Drugie 45 minut przebiegało już pod dyktando Błękitnych. Stargardzianie zaczęli
grać znacznie agresywniej, przechwytywali piłkę w środkowej
strefie boiska i szybko przechodzili do ataku. Duży wpływ na
postawę biało-niebieskich mieli zmiennicy w osobach Filipa
Karmańskiego i Oskara Ryka,
którzy ożywili grę. Brakowało jednak klarownych sytuacji
podbramkowych.
Próbował
Brzeziański, Bochnak, Ryk czy
Dawid Polkowski, ale Hutnicy
dobrze bronili się. W 86. minucie nastąpił przełom. Z prawej
strony boiska dokładnie dośrodkował Bartosz Sitkowski, do piłki najwyżej wyskoczył debiutujący w stargardzkiej drużynie,
Mosakowski i uderzeniem głową pokonał bramkarza Hutnika. Na odpowiedź przyjezdnym
zabrakło czasu. Mecz zakończył
się więc drugą z rzędu ligową
wygraną Błękitnych, którzy poprawili bilans punktowy do 10
punktów.

Błękitni Stargard - Hutnik Kraków 1:0 (0:0)
Bramka: Mosakowski (86`)
Błękitni: Rzepecki - Theus (79` Mosakowski), Kujawa, Ostrowski,
Sitkowski - Starzycki, Krawczun (57` Ryk), Polkowski (62` Cywiński), Kaczmarek (57` Karmański), Bochnak - Brzeziański.
Pozostałe wyniki 8. kolejki:
Znicz - Lech II 2:1,
Śląsk II - Chojniczanka 2:0,
Garbarnia - Stal 0:0,
Skra - Sokół 3:0,
Olimpia E. - GKS 1:2,
Wigry - Motor 1:0,
Olimpia G. - Górnik 0:1,
KKS - Bytovia 2:1.
Tabela II ligi:
1.
Wigry Suwałki		
2.
Stal Rzeszów		
3.
Skra Częstochowa
4.
Chojniczanka Chojnice
5.
Górnik Polkowice
6.
GKS Katowice		
7.
KKS Kalisz		
8.
Bytovia Bytów		
9.
Znicz Pruszków		
10.
Błękitni Stargard
11.
Sokół Ostróda		
12.
Śląsk II Wrocław		
13.
Pogoń Siedlce		
14.
Olimpia Grudzią dz
15.
Hutnik Kraków		
16.
Motor Lublin		
17.
Garbarnia Kraków
18.
Olimpia Elbląg		
19.
Lech II Poznań		

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

18
17
16
16
15
14
12
12
11
10
10
8
7
7
7
7
6
3
3

13-4
14-4
11-6
14-7
15-7
15-9
11-7
13-9
7-10
7-15
11-12
8-10
13-15
7-16
10-17
9-12
8-13
6-12
12-19

Radość ze strzelenia bramki była ogromna

W najbliższa sobotę staną
jednak przed trudnym zadaniem. W Katowicach zmierzą
się z jednym z głównych kandydatów do awansu, GKS-em. W

zeszłym sezonie z tym rywalem
Błękitni przegrali u siebie i zremisowali na wyjeździe. Czas na
pierwsze zwycięstwo!
M.B.

Mecze PGE Spójni przełożone

Koszykarze na kwarantannie, mecze przełożone
Nie odbył się poniedziałkowy mecz koszykarzy PGE Spójni Stargard z Polskim Cukrem w Toruniu z powodu kwarantanny nałożonej na stargardzki
zespół z powodu pozytywnego wyniku testu na Covid-19 u trzech zawodników. Na inny termin przełożone zostanie także kolejne starcie biało-bordowych. Najbliższe spotkanie koszykarze PGE Spójni rozegrają więc prawdopodobnie dopiero 24 października.
- Potwierdzamy jeden pozytywny
wynik na obecność koronawirusa w
naszej drużynie. Zawodnik czuje się
dobrze. W momencie pojawienia
się drobnych dolegliwości zgodnie z
wewnętrznymi procedurami został
odizolowany od drużyny i poddany
obserwacji. Po konsultacji ze służbami sanitarnymi drużyna trenuje
normalnie szykując się do zbliżającego się meczu z Polskim Cukrem
Toruń – taki komunikat wydała kilka dni temu PGE Spójnia Stargard.
Do poniedziałkowego, wyjazdo-

wego meczu z Polskim Cukrem jednak nie doszło. A przyczyną zaistniałej sytuacji był pozytywny wynik testu na obecność Covid-19 u
dwóch kolejnych graczy PGE Spójni. Tym samym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Stargardzie podjęła decyzję o objęciu członków stargardzkiej drużyny
koszykarzy kwarantanną i nadzorem sanitarnym.
Zgodnie z wyznaczonymi terminami nie odbędą się zatem na pewno dwa najbliższe mecze z udziałem

ekstraligowej PGE Spójni. Przełożono pojedynki z Polskim Cukrem
(planowy termin, 12 października)
oraz z Astorią Bydgoszcz (17 października). Nie znamy także nowych terminów tych pojedynków.
Trudno też ustalić, czy dojdzie do
skutku spotkanie zaplanowane na
24 października. W Zielonej Górze PGE Spójnia ma bowiem tego
dnia zmierzyć się z Zastalem.
Życzymy koszykarzom szybkiego powrotu do zdrowia.
M.B.

511 407 627
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Zachodniopomorska IV liga

GKS Leśnik Manowo - Błękitni II Stargard 3:2 (1:0)
Bramki: Myśliński 3 (7, 64 i 90+3`) – Niedojad (76`), Piskorz
(90+2` k.)
Błękitni II: Krzewicki - Koczorowski, Pelikan, Konopski, Sawczak (46` Bieńko) - Grzeszczak, Purczyński (60` Gajda), Piskorz,
Bednarski, Kacprzyk (55` Lis)

Kluczevia i Biali
pną się w górę tabeli
Dwie wyjazdowe wygrane zanotowały drużyny reprezentujące powiat stargardzki na
szczeblu zachodniopomorskiej IV ligi. Polski Cukier Kluczevia wygrała w Czaplinku z
Lechem, 2:1, a Biali po raz pierwszy w tym sezonie zgarnęli trzy punkty na wyjeździe pokonując 4:3 Mechanika Bobolice. Pechową porażką zakończyło się natomiast spotkanie
z udziałem piłkarzy rezerw Błękitnych Stargard.

Kamil Bartoszyński (po prawej) strzelił decydującą bramkę dla Polskiego Cukru

Po sobotnich spotkaniach
bardzo dobre nastroje zapanowały w zespołach Białych Sądów
i Polskiego Cukru Kluczevia
Stargard. Obaj przedstawiciele naszego powiatu w zachodniopomorskiej IV lidze odnieśli
bowiem zasłużone, aczkolwiek
ciężko wywalczone, wyjazdowe zwycięstwa. Biali, którzy do
tej pory brylowali tylko na własnym podwórku, tym razem, po
raz pierwszy, zaskoczyli na obcym boisku. Po zaciętym boju
pokonali bardzo niewygodnego
Mechanika Bobolice, 4:3. Z kolei Polski Cukier Kluczevia Stargard wygrał w Czaplinku z Le-

sezonie bramkę. Przegrali 2:3.
Dobrą passę kontynuują
przede wszystkim piłkarze Kluczevii. W meczu z Lechem mieli wyraźną przewagę i już w 10.
minucie otworzyli wynik spotkania. Dośrodkowanie Michała Magnuskiego zamknął skutecznym strzałem głową jego
starszy brat Grzegorz. Kilka minut później popularny „Grzana”
mógł podwyższyć prowadzenie,
ale nie wykorzystał dogodnej
sytuacji. W odpowiedzi Marka Ufnala po nieporozumieniu
obrońców pokonał Jakub Kuzio.
Druga połowa rozpoczęła się
jednak udanie dla gości. W 57.

1:0 po trafieniu Krystiana Wójcika, ale jeszcze przed przerwą
gospodarze wyrównali. Jednak
po zmianie stron podopieczni Tomasza Kaczora ponownie przycisnęli, czego owocem
były trafienia Marcina Ćwieka i
powracającego do zdrowia, Sebastiana Inczewskiego z rzutu karnego. Mechanik Bobolice
nie poddał się. Drugą bramkę
w meczu uzyskał Karol Jabłoński i doprowadził do wyrównania. Ogromne zamieszanie w
polu karnym na gola w ostatniej
minucie doliczonego czasu gry
wykorzystał wreszcie Ćwiek, zapewniając pierwszy wyjazdowy
triumf Białym Sądów.
Cały czas nie wiedzie się natomiast rezerwom Błękitnych
Stargard. Wyjazdowy mecz w
Manowie rozpoczęli od utraty
dwóch bramek, ale w ostatnich
30 minutach rzucili wszystkie
siły na szalę i doprowadzili do
wyrównania. Najpierw bramkę
kontaktową uzyskał powracający do zdrowia Damian Niedojad, a w doliczonym czasie gry
rzut karny wykorzystał Jarosław
Piskorz. I gdy wydawało się, że
mecz zakończy się podziałem
punktów, w ostatniej akcji meczu swoją trzecią bramkę w spotkaniu strzelił Mateusz Myśliński, czym pogrążył ostatnich w
tabeli Błękitnych.
W najbliższy weekend w 14.
kolejce rozgrywek IV ligi Polski Cukier Kluczevia podejmie

Lech Czaplinek – Polski Cukier Kluczevia Stargard 1:2 (1:1)
Bramki: Kuzio (38`) - G. Magnuski (10`), Bartoszyński (57`)
Kluczevia: Ufnal – Wiśniewski, Wrzeszcz, Nowicki, Kościukiewicz, Bartoszyński, Groński, Rdzeń (88` Wolski), P. Surma, M. Magnuski (46` Banach), G. Magnuski.
Mechanik Bobolice – Biali Sądów 3:4 (1:1)
Bramki: Kar. Jabłoński 2 (33 i 90+1`), Krz. Jabłoński (85`) – Wójcik (11`), Ćwiek 2 (50 i 90+4`), Inczewski (78`)
Biali: Skwirut – Piekarek, Wójcik, Kmieć, Nitecki, Pabich (24`
Świercz), Korcz (68` Karpała), Ćwiek, Rybka, Gicewicz, Inczewski.
Pozostałe wyniki 13. kolejki:
Sparta - Ina 2:5,
Rega - Olimp 2:0,
Hutnik - Darłovia 2:2,
Wieża - Sokół 3:2,
MKP - Orzeł 1:2,
Polonia - Rasel 1:3,
Iskierka - Vineta 1:1.
Tabela IV ligi:
1.
Hutnik Szczecin		
2.
Ina Goleniów		
3.
Vineta Wolin		
4.
Olimp Gościno		
5.
PC Kluczevia Stargard
6.
Biali Sądów		
7.
Darłovia Darłowo
8.
Rega Trzebiatów		
9.
Sokół Karlino		
10. Wieża Postomino
11. Lech Czaplinek		
12. Orzeł Wałcz		
13. Rasel Dygowo		
14. MKP Szczecinek		
15. Mechanik Bobolice
16. Iskierka Szczecin		
17. GKS Leśnik Manowo
18. Gryf Kamień Pom.
19. Polonia Płoty		
20. Sparta Węgorzyno
21. Błękitni II Stargard

Leśnika Manowo (sobota, godz.
11:00). Natomiast w niedzielę
na własnych obiektach wystąpią
Biali i Błękitni II. Sądowianie
o godz. 14:00 rozpoczną mecz

Marek Ufnal doskonale radził sobie między słupkami

chem, 2:1 odnosząc w ten sposób trzecią ligową wiktorię z
rzędu. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie sukcesu podopiecznych Roberta Gajdy, czyli zespołu rezerw Błękitnych Stargard.
W 92. minucie gry doprowadzili
do wyrównania w wyjazdowym
starciu z Leśnikiem Manowo, ale
chwilę później dali sobie strzelić
decydującą o ósmej porażce w
redakcja@dziennikstargardzki.pl

minucie Piotr Surma wypatrzył
Kamila Bartoszyńskiego, a ten
mimo asysty obrońców skierował piłkę do siatki. Potem okazje
dla Polskiego Cukru mieli jeszcze ponownie Grzegorz Magnuski, a także Łukasz Rdzeń, ale
wynik nie uległ już zmianie.
Niezwykle emocjonujący pojedynek rozegrali w sobotę Biali
Sądów. Początkowo prowadzili

W meczu Mechanika z Białymi nie brakowało emocji do samego końca

12
13
12
13
12
12
13
12
12
13
12
13
12
12
13
13
12
12
13
12
12

29
23
22
21
20
20
19
19
19
18
17
17
17
17
16
16
14
13
12
10
8

33-15
31-25
29-14
27-20
28-22
23-22
23-21
23-27
26-24
27-27
12-13
15-21
22-24
23-21
27-26
17-19
19-21
20-22
21-41
19-30
19-29

z Wieżą Postomino, a o godz.
16:30 stargardzianie zmierzą się
z MKS-em Szczecinek.
M.B.
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Nr 68 (2108)
cje 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

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

13.10.2020 r.„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

5 0 g r za

INNE

s ł ow o

14.10.2020 r.
„Nowa”
ul. M. Reja 5a
91-577-59-90

NIERUCHOMOŚCI

15.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki
zabudowy. Tel. (91) 576-41-10,
lub 695-986-397

16.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
17.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
18.10.2020 r. „Centrum”
ul. Czarnieckiego 1e
91-834-00-05
19.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

• 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
• 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

ul. Pierwszej Brygady 35
pokój 602
73-110 Stargard
Redakcja czynna
od pon. do pt.
w godz. 8.00-16.00
tel. 511 407 627
91 573 09 96
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dziennikstargardzki.pl
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• 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 Ursus C-360 bez papierów. Tel. 608 582 168

• 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

Strona internetowa:
www.dziennikstargardzki.pl

• Wnoszenie-znoszenie mebli
oraz innych gabarytów -firma Kuba Meble Stargard. Tel.
698196 463

• Sprzedam płyty warstwowe. Tel. 507 893 890
• Kupię stare polskie komiksy
i literaturę polską. Tel. 790
716 816
• Budowa domów i remonty,
wolne terminy. 601 676 404
• Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608
013 995

Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
Sprzedam zegarek Samsung

Galaxy Gear Fit, nowy, 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

Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

• 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 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. 509-740-304

• 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 informa-

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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INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna

tel. 91 392 21 65

2021

grafik@djmedia.pl

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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OSiR rozpoczyna szkolny sportowy sezon 2020/21

Szkolne zmagania lekkoatletów
W ostatnich dniach na stadionie lekkoatletycznym im. Jerzego Cieśli w Stargardzie odbyło się kilka imprez lekkoatletycznych, podczas których wyłoniono szkolnych mistrzów powiatu w różnych kategoriach. Organizatorem imprez był Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy sportowej rywalizacji

Wraz z inauguracją roku
szkolnego rozpoczęły się imprezy sportowe, których celem jest
wyłonienie najlepszych sportowców – uczniów w różnych
konkurencjach i kategoriach
wiekowych. Nadzór nad cyklem zawodów pełni od dwóch
lat Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Stargardzie. Jako pierwsi do
walki przystąpili zatem lekkoatleci.
Pod koniec września odbyła się Szkolna Drużynowa Liga

Lekkoatletyczna w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
czyli dla uczniów szkół podstawowych. Jej zwycięzcami zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 (dziewczęta) i SP nr 5
(chłopcy). Natomiast poszczególne konkurencje poczynając od biegu na 100 metrów po
pchnięcie kulą, wygrywali: Iga
Musielak, Alicja Świerczyńska,
Julia Knappe, Dominika Szlanderbach, Nikola Szarszewska,
Paula Andryszak, Wiktoria Pie-

karska, Nikola Stanejko, Michał
Bryła, Borys Zedelski, Maksymilian Kotrys, Hubert Wowk,
Jakub Kuwałek, Sebastian Strug,
Dawid Mikulewicz, Kacper
Spólnicki i Piotr Jasiński.
Kilka dni później o tytuły mistrzów powiatu rywalizowali
uczniowie szkół średnich. I mistrzami Drużynowej Licealiady
zostali młodzi sportowcy z II LO
(dziewczęta) i I LO (chłopcy).
Ponownie zanotowano także
wiele świetnych wyników indywidualnych, a najlepsi w swoich
konkurencjach okazali się: Zuzanna Miciul, Julia Koczorowska, Aleksandra Bednarczyk,
Maja Kardasz, Maja Borchardt,
Wiktoria Spychała, Daria Wilk,
Aleksandra Pondo, Kamila Klimecka, Roksana Bańburska,
Magdalena Pawelec, Jakub Koczorowski, Aleksander Grabarczyk, Łukasz Cach, Dawid Komoda, Michał Dzideczek, Cezary Wilk, Bartłomiej Pokrzywniak, Mateusz Modrzejewski i
Maciej Tatrynowicz.
Zwycięskie szkoły awansowa-

Stargardzka pływalnia wciąż
się zmienia

ły do kolejnego, wojewódzkiego
etapu mistrzostw międzyszkolnych.
To jednak nie był koniec zmagań młodych lekkoatletów. W
pierwszych dniach października
odbyły się więc kolejne imprezy dla przedstawicieli Królowej
Sportu - specjalistów biegów na
przełaj. Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował na stadionie
im. Jerzego Cieśli Mistrzostwa
Powiatu w Sztafetowych Biegach
Przełajowych w ramach Igrzysk
Dzieci. I triumfowały z nich
dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 1. W kategorii starszej, gdzie

rywalizowano o zwycięstwo w
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
triumfowali ponownie uczniowie SP nr 1 oraz dziewczęta z
SP nr 4. Na zakończenie odbyły
się sztafetowe biegi przełajowe w
ramach Licealiady. W nich zwyciężyły dziewczęta z II LO oraz
chłopcy z Zespołu Szkół nr 1 w
Stargardzie.
Zwycięskie ekipy będą reprezentować powiat stargardzki w
Finale Wojewódzkim, który odbędzie się 20 października w Tychowie (powiat białogardzki).
M.B.

Tak wyglądał start do biegu sztafetowego

Trwają intensywne prace w obiekcie przy ul. Szczecińskiej 35. Modernizowana pływalnia zyskuje nowy wygląd i funkcjonalność. Zmienia się także z zewnątrz. Po kompleksowym remoncie budynek będzie nowoczesny, a jednocześnie zachowa zabytkowy
charakter.
można już podziwiać odnowiony mural, a z drugiej strony –
efektowną szklaną wieżę, ścianę i zjeżdżalnię. Blask odzyskuje także ogrodzenie wzdłuż ul.
Szczecińskiej.
Info UM/opr red

Uczennice SP nr 1 triumfowały w sztafecie przełajowej
ogłoszenie

Gotowa jest również szklana wieża, ściana i zjeżdżalnia

Zakończył się już montaż łaźni parowej i sauny fińskiej. Na
basenie podłoże przygotowywane jest do położenia glazury. Na
kolejnych ścianach pojawia się
gładź, a na dnie basenu instalowane są dysze i spusty. Zamontowano również windę. Nowoczesna pływalnia będzie dosto-

sowana do potrzeb użytkowników w różnym wieku i o różnym
stopniu sprawności.
Trwają również intensywne
prace w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Montowane są też kolejne elementy instalacji sanitarnych i technologii basenowej. Z zewnątrz

Na basenie podłoże przygotowywane
jest do położenia glazury
511 407 627

