Covid 19

Urodziłem się z małymi
szansami na przeżycie

Ryszard
Wróblewicz

Jak radzi sobie szpital

s. 7

Piotr Rzepecki:
Każdy ma prawo
do życia!

ze Srebrną
Odznaką Gryfa

s. 10

s. 11

Piątek
30 Październik 2020
Nr 73 (2113)
Cena: 2,50 zł

(w tym 8% VAT)
ISSN 1644-1249
INDEKS 349887

73

WYDAWCA
POLSKI

Kolejny
dzień protestu

Nasi Rolnicy:

Odpuścili kolegiatę, ale nie
dom posła Michała Jacha z PiS

Bohdan
RatajRolpol
Ogłoszenie

s. 13

Eko Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

s. 2

Gmina Stargard
Radni rozliczają byłego wicewójta
Ogłoszenie

15-letnie doświadczenie w branży

Zaprasza do współpracy

w zakresie gospodarki odpadami,
zgodnie z literą prawa.

s. 6

Masz problem z odpadami ? Zadzwoń
510-286-244
508-122-554
504-445-316
91 453-96-09

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

2

Nr 73 (2113

Gorąco pod domem posła Michała Jacha

G. Wiśniewska: „Manifestujemy przeciwko TK, Konfederacji
i PiS-owi, nie przeciwko Kościołowi czy duchownym”
Każdego dnia na terenie miasta odbywają się protesty przeciwników orzeczenia Trybunały Konstytucyjnego w sprawie aborcji. We środę uczestnicy
protestu zebrali się pod domem posła PiS Michała Jacha.
nili trasę przemarszu - Plany
zostały zmienione ponieważ
wśród osób manifestujących
razem z nami, niepopierającymi wyroku TK, są także ludzie wierzący, a nawet, muszę
to powiedzieć, że jest ich bardzo dużo – informuje G. Wiśniewska - Nie chcemy wkra-

będziemy strajkować nadal –
kończy G. Wiśniewska.
Rozmawiamy także z posłem Michałem Jachem z PiS
- Chciałbym tylko zaapelować do inspiratorów, którzy te
protesty organizują, żeby uważali, ponieważ wygląda to na
eskalację agresji – mówi poseł

Gabriela Wiśniewska- organizatorka
stargardzkiego protestu

W rozmowie z Dziennikiem
Stargardzkim, Gabriela Wiśniewska z grupy „Stargard
walczy do końca” mówi dlaczego uczestnicy protestu przybyli tłumnie pod dom stargardzkiego parlamentarzysty - Udaliśmy się pod dom posła PiS-u Michała Jacha, aby pokazać,
że mieszkańcy naszego miasta
nie zgadzają się z wyrokiem,

Tłum maszeruje pod dom posła PiS Michała Jacha

Transparent niesiony przez kobiety

czać w konflikt z Kościołem
i nie chcemy, by ludzie przez
to odwrócili się od protestu,

Radna Agnieszka Bieniek również
uczestniczyła w proteście

jaki podjął Trybunał Konstytucyjny – zaznacza działaczka.
Początkowo uczestnicy protestu mieli pójść protestować
pod kolegiatą, jednakże zmie-

Na protest do Stargardu przyjechali
także mieszkańcy Grzędzic

Dom Posła Michała Jacha

bo ucierpimy. Nie chcemy po
prostu przekraczać tej granicy,
dlatego uznaliśmy, że nie będziemy się zniżać do tego stopnia, by zakłócać wyznania innych osób i spotykać się pod
kościołami, czy jak słyszymy
w innych miastach niszczyć
pomniki czy miejsca święte. Manifestujemy przeciwko
TK, Konfederacji i PiS-owi,
nie przeciwko Kościołowi czy
duchownym. Zrobiliśmy więc
we czwartek spacer dookoła
ul. Wyszyńskiego z parasolkami, na których były różne hasła a protest przebiegał w ciszy.
Strajkowaliśmy na spokojnie i

- Oby nie doszło do nieszczęścia. Każdy wie o co chodzi ludziom, którzy wyciągają młodzież na ulice. Oni chcą, żeby
PiS oddał władzę. Nie ma takiej możliwości. A to byłaby jedyna właśnie rzecz, która
by ich usatysfakcjonowała, co
zresztą widać z ostatnich wypowiedzi – podkreśla poseł M.
Jach - Oni myślą, że poprzez
mobilizację tych krzykliwych
dzieciaków do tego doprowadzą. Ci ludzie nie liczą się z nikim, nie liczą się z bezpieczeństwem państwa. Wiadomo, że
te zgromadzenia spowodują
znaczący wzrost zachorowań,
co już częściowo widać. Oni w

tak trudnej sytuacji epidemicznej wyciągają tysiące ludzi na
ulice. Ryzykują w ten sposób
zdrowiem swoich najbliższych
i mieszkańców całej Polski. To
znacząco przyspieszy rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Ci ludzie, którzy to organizują
w ogóle się tym nie przejmują.
Interes Polski wcale ich nie obchodzi – zaznacza poseł.
Na pytanie, czy protesty wywołują w nim obawy, odpo-

wiada - Osobiście wcale się nie
boję, a już na pewno nie obawiam się rozkrzyczanej młodzieży. Nie boję się np., że mi
zdewastują biuro, bo już mi
zdewastowano. Z chamstwem
spotykam się już nie pierwszy raz. Apeluję więc do tych
wszystkich protestujących –
Uważajcie, co zrobicie, bo doprowadzicie do wielkiego nieszczęścia – mówi poseł.
Piotr Słomski

Przedstawiciele obrońców stargardzkiej kolegiaty we czwartkowy wieczór

Wczoraj kibice ze Stargardu wraz z mieszkańcami czekali na przybycie kobiet pod kolegiatą, trasa jednak została zmieniona
511 407 627
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Powstanie kolejna
obwodnica Stargardu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrobiła następny krok w drodze do budowy kolejnej obwodnicy Stargardu – w ciągu krajowej „dwudziestki”. Póki
co podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji
inwestycji. Według zapowiedzi GDDKiA nową trasą będzie można pojechać w 2028 r.
Stargard posiada już obwodnicę w ciągu drogi ekspresowej
S10. Przez miasto ciągle jednak
przebiega DK20 biegnąca od
Stargardu przez Drawsko Pomorskie, Szczecinek i Bytów do
Gdyni. Pełne wyprowadzenie
z miasta ruchu tranzytowego z
dróg krajowych będzie możliwe
po realizacji obwodnicy również w ciągu DK20.
Nowa trasa będzie omijała Stargard od wschodu. Droga
rozpocznie się od strony Drawska Pomorskiego, kilkaset metrów przed początkiem obszaru zabudowanego Stargardu.
Trasa będzie biegła w kierunku południowym, przecinając linię kolejową i dalej dolinę
rzeki Krąpiel. Z istniejącą S10
połączy się na węźle Stargard
Wschód, który będzie musiał
zostać rozbudowany. Obwod-

nica Stargardu ma mieć długość
4,4 km i biec od istniejącego węzła Stargard Wschód, łączącego
ekspresową „dziesiątkę” z krajową „dwudziestką”. Wykonawca przewiduje, że dokumentacja
za blisko 1,5 mln zł powinna być
gotowa na przełomie roku 2022
i 2023. Później przyjdzie czas na
przetarg. Ten według założeń
GDDKiA chce rozstrzygnąć w
2024 r. Inwestycja miałaby się
rozpocząć w 2026 r. i potrwać
około 2 lat.
Nowa trasa w Stargardzie ma
być wybudowana w ramach rządowego Programu 100 Obwodnic. W sumie w województwie
zachodniopomorskim do realizacji zaplanowano 9 obwodnic o długości ponad 47 km.
Wszystko ma kosztować około
1,2 mld zł.
Info UM/opr red

Przebieg nowej obwodnicy Stargardu

Materiał informacyjny ministerstwa zdrowia

JAK

DBAĆ O SIEBIE,

BY UNIKNĄĆ CHOROBY NOWOTWOROWEJ?

Organizm to wieka fabryka komórek, które nieustannie rodzą się i obumierają. Biolog molekularny, prof. Jonas Frisén z Karolinska Institute
w Sztokholmie zbadał, że przeciętnie co 10-15 lat zmieniają się wszystkie komórki człowieka, a niektóre, jak np. komórki wątroby, odtwarzają
się już w cyklu rocznym. Całą tą fabryką zarządza DNA, czyli umieszczony w każdym jądrze komórkowym związek chemiczny z grupy kwasów o charakterystycznej spiralnej budowie dwóch splecionych nitek.
W nich zapisany jest kod człowieka, czyli niepowtarzalna dla każdego
z nas sekwencja ponad 40 tys. genów.
Jeśli dobrze dbamy o naszą „fabrykę” i jeśli nasza
sekwencja genów nie zawiera żadnego błędu, który możemy niestety odziedziczyć po przodkach,
to komórki dzielą się prawidłowo, zachowując ten
sam kształt i funkcje poszczególnych organów.
Wystarczy jednak nawet małe zakłócenie naszego
„oprogramowania”, by komórki zaczęły się mnożyć w sposób niekontrolowany. Namnażają się
w szalonym tempie, zmieniając kształt zdrowej
skóry, jelita czy płuca. Tak pojawia się nowotwór,
który w swojej złośliwej formie zwanej też rakiem,
zagraża naszemu życiu.
Nowotwory, czyli nadmiar komórek w jakimś
organie, przybierają często widoczną formę guzów. Czasem są to naturalne zmiany wynikające
z „eksploatacji” organizmu. Wówczas nowotwory nie są złośliwe i po ich chirurgicznym usunięciu nie ma ani śladu, ani żadnych konsekwencji
zdrowotnych. Niestety, nie wszystkie nowotwory
są łagodne, a bywa, że i te łagodne pozostawione
samym sobie zmieniają się w złośliwe i zaczynają
siać spustoszenie w organizmie.
Na raka, czyli na nowotwór złośliwy, choruje
w Polsce prawie milion osób. Ta choroba zabija już
100 tys. Polek i Polaków rocznie. Statystyki umieralności na nowotwory złośliwe w naszym kraju są
wysokie w porównaniu z innymi rozwiniętymi krajami, gdzie jest większa świadomość obywateli, jak
unikać choroby i zapobiegać jej rozwojowi. Płacimy wysoką cenę własnego życia za lekceważenie

redakcja@dziennikstargardzki.pl

zagrożenia i unikanie badań profilaktycznych,
które są w naszym kraju dostępne za darmo.

Co robimy źle i jak to zmienić?
1 Lekceważymy pierwsze objawy. Większość pacjentów zgłasza się na badania profilaktyczne
dopiero w III stadium choroby nowotworowej,
a to obniża szanse na wyleczenie.
pozytywna zmiana:
Sprawdzić kalendarz badań okresowych
i zapisać się!
2 Palimy papierosy, e-papierosy, nadużywamy alkoholu, używek, a to może spowodować trwałe
zaburzenia w DNA, których skutkiem jest rak. Palenie jest wymieniane jako najczęstsza przyczyna nowotworów złośliwych w tym raka płuca.
pozytywna zmiana:
Rzucić palenie! Zrezygnować z groźnych
używek!
3 Jemy niezdrowo, za dużo czerwonego mięsa,
cukru, soli i tłustych potraw, za mało warzyw
i owoców oraz produktów nieprzetworzonych.
Tymczasem otyłość jest czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy. Pomocne strony z darmowymi poradami
dietetyka: poradnia.ncez.pl oraz diety.nfz.gov.pl
pozytywna zmiana:
Utrzymywać prawidłową masę ciała! Dieta!
Pić dużo wody!

pozytywna zmiana:
Dbać o ekologię, o zdrowe powietrze!
Zabezpieczyć się maseczką przed smogiem!
7 Niektóre infekcje wirusowe sprzyjają rozwojowi
nowotworów, tymczasem można uniknąć zagrożenia szczepiąc dzieci przeciwko wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B, a dziewczynki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV.
pozytywna zmiana:
Zaszczep swoje dzieci!

Narodowa Strategia Onkologiczna

4 Nie ćwiczymy regularnie i mamy za mało ruchu, zwłaszcza na świeżym powietrzu, przez co
mamy kłopoty z przemianą materii i z krążeniem.
W efekcie może dojść do uszkodzenia naszego
wewnętrznego „komputera”, jakim jest DNA.
pozytywna zmiana:
Codziennie rano 20 minut gimnastyki
ogólnej i jeden długi spacer przed snem!
5 Wystawiamy skórę na słońce i promieniowanie
UV bez stosowania filtrów i często bez umiaru, a to sprzyja rozwojowi nowotworów skóry
w tym czerniaka.
pozytywna zmiana:
Stosować kremy z filtrami! W słoneczne dni
nosić okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV!
6 W wielu miejscach oddychamy powietrzem zawierającym szkodliwe cząstki stałe, smog. Wdychanie toksycznych substancji uderza w sam
środek każdej komórki i sprzyja rozwojowi nowotworów.

Oprócz emocjonalnych i medycznych aspektów każdej choroby, istotną rolę w obszarze publicznego zarządzania zdrowiem odgrywają też liczby. Pozwalają
nadać pożądanym zmianom formę strategii i zaleceń dla jednostek opieki medycznej i dla pacjentów.
Tak powstała Narodowa Strategia Onkologiczna,
która opisuje kompleksową walkę z rakiem.
Jej trzy najważniejsze cele to:
1 uzyskać wzrost liczby pacjentów żyjących 5 lat
i dłużej po zakończeniu leczenia onkologicznego (większość krajów OECD ma pod tym względem lepsze wskaźniki niż Polska);
2 zahamować wzrost zachorowań na raka (na razie, w ciągu 10 lat prognozuje się wzrost liczby
chorych nawet o 28%);
3 zwiększyć wykrywalność choroby w jej początkowym stadium.
zaproszenie do programu PracoDawca
Zdrowia: Jesteś pracodawcą? Dbasz o zdrowie
swoich pracowników? Weź udział w programie
PracoDawca Zdrowia. więcej informacji
na stronie: planujedlugiezycie.pl
zakładka PracoDawca Zdrowia

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ – WEJDŹ NA www.planujedlugiezycie.pl

Kampania społeczna „Planuję długie życie” realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030,
finansowana ze środków Ministra Zdrowia.
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Autobusem dojedziemy na cmentarz
Jak co roku na początku listopada stargardzianie licznie odwiedzają miejskie cmentarze. Ze względu
na pandemię koronawirusa tegoroczne obchody Wszystkich Świętych warto rozłożyć na kilka dni. Do
nekropolii można wygodnie dojechać autobusami MPK. Już od soboty (31.10.) do poniedziałku (2.11.)
Linie nr 1, 5, 14, 15 będą kursować częściej. 1 listopada wyjadą też
specjalne linie A i B. To pozwoli
uniknąć ścisku w autobusach.
Dodatkowe kursy na cmentarz
potrwają do poniedziałku (2.11.).
Dzięki temu można zaplanować odwiedziny grobów bliskich także w
inne dni. W ten sposób unikniemy
ścisku w miejskich autobusach oraz
większych zgromadzeń na nekropoliach.
Linia A – dla mieszkańców os. Pyrzyckiego i os. Lotnisko. Trasa od Giżynka, dalej ul. Spokojna, ul. Bogusława IV, ul. S. Staszica, ul. Warszawska, ul. Niepodległości, ul. Powstańców Warszawy, ul. Armii Krajowej,
ul. W. Broniewskiego, ul. J. Lelewela,
ul. Lotników, ul. T. Tańskiego.
Linia B – dla mieszkańców os.
Chopina, os. Zachód i os. Lotnisko.
Trasa od os. Chopina, dalej ul. H.
Wieniawskiego, ul. Szczecińska, ul.
Słoneczna, ul. T. Kościuszki, ul. Spokojna, Giżynek, ul. Most Kamienny,
ul. T. Tańskiego.
Na cmentarz od strony Al. Gryfa można dojechać także autobusem nr 13.

1.11. (niedziela) od 9:00 do 17:00
autobusy linii nr 1, 5, 14, 15, A i B
będą dojeżdżać do cmentarzy co 1012 minut. Dodatkowo część kursów
linii nr 1 rozpocznie się i zakończy
przy ul. H. Sienkiewicza.
31.10. (sobota) i 2.11. (poniedziałek) od 9:00 do 16:00 autobusy linii
nr 1, 5, 14 i 15 będą dojeżdżać do
cmentarzy co około 15 minut. W poniedziałek (2.11.) w rejon nekropolii można dojechać także pojazdami
nr 24, 25 oraz 37.
1.11. (niedziela) o 11.00 z Koszewa odjedzie autobus przez Koszewko, Wierzchląd, Skalin, Kunowo,
Lipnik przez ul. T. Kościuszki (brama główna cmentarza komunalnego) do Pętli Giżynek (nowy cmentarz). Powrót o 16:00 z Pętli Giżynek przez ul. Spokojną (przystanek
przed Rondem Żołnierzy Wyklętych), ul. T. Kościuszki, ul. Szczecińską, Kunowo, Skalin, Koszewko, Koszewo.
1.11. (niedziela) pasażerowie poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą dojechać na cmentarz
pojazdem wyposażonym w windę.

Taką chęć trzeba zgłosić telefonicznie do 31.10. (sobota) do 15:00 – nr
tel. 91 573 13 82 i 91 573 22 13 wew.
36.
W niedzielę (1.11.) kasa biletowa
w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym będzie czynna od 9:00
do 15:00. Pozostałe kasy pozostaną zamknięte. Bilety bez problemu
można jednak kupić w biletomatach w autobusach i przez aplikacje na smartfony: SkyCash, mPay i
Mobilet. Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji jest przygotowane do
przewozu na cmentarze zwiększonej liczby pasażerów. W tym szczególnym czasie mieszkańców obsługiwać będzie tabor udostępniony
zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych dla czerwonej strefy. Jednak to
głównie od pasażerów zależy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
W pojazdach trzeba zakrywać usta
oraz nos. Warto także dezynfekować
ręce. Przede wszystkim należy jednak unikać tłoku. Częstotliwość kursowania będzie duża, dlatego w razie napełnienia autobusu warto zaczekać na kolejny. Info UM/opr red

Wszystkich Świętych

Czeka nas zmiana organizacji ruchu
Jak co roku tysiące mieszkańców naszego miasta i gości odwiedzi groby bliskich spoczywających
na stargardzkich cmentarzach. Przez kilka najbliższych dni w ich rejonach zmieniona będzie organizacja ruchu. Zmiany zostaną wprowadzone w sobotę (31.10.) i potrwają do niedzieli (1.11.).
Aby zapewnić bezpieczeństwo
pieszych i ułatwić poruszanie się w
okolicy cmentarzy, odcinki niektórych ulic zostaną wyłączone z ruchu. Kierowcy nie wjadą w ul. T.
Kościuszki od strony sklepu Kaufland do skrzyżowania z ul. Spokojną. Zamknięty będzie także odcinek
ul. Przedwiośnie wzdłuż Starego
Cmentarza Komunalnego. W tych
dniach z wyłączonych fragmentów

ulic będą korzystały autobusy MPK,
taksówki oraz samochody z zaopatrzeniem. Dodatkowo tymczasowy
postój taxi pojawi się przy wjeździe
na parking Kauflandu.
Zmiany będą obowiązywały
31.10. (sobota) i 1.11. (niedziela)
od 6:00 do 18:00. Kierowcy, którzy
chcą dojechać własnymi samochodami do Nowego Cmentarza Komunalnego, mogą wybrać trasę ul.

Spokojną i ul. Przedwiośnie, a także od strony Golczewa. Dodatkowo dla posiadaczy aut wyznaczono
tymczasowe miejsca postojowe – na
poboczu wzdłuż Parku Batorego,
wzdłuż drogi łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Spokojną (przy ogrodzeniu
starego cmentarza) oraz na terenach
zielonych przy ogrodzeniu nowego
cmentarza.
Info UM/opr red

Panu
Janowi Gumule

Prezesowi
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Brata
składa

Prezydent Miasta Stargard
Rafał Zając
ze Współpracownikami

PANI
BOGUMILE NOWAK
wyrazy szczerego współczucia
i żalu w tak trudnych chwilach
po śmierci

SIOSTRY

składa
Zarząd Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Stargardzie

Odeszli

do

wieczności...

Pochówki 29.10.2020
STANISŁAWA GROTZ, lat 92, zmarła 25.10
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
ZENON ANTCZAK, lat 87, zmarł 23.10
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
ADELA SIERADZKA, lat 87, zmarła 26.10
Pogrzeb odbył się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 30.10.2020
LEOKADIA FUKS, lat 88, zmarła 26.10
Wystawienie zwłok o godz. 14.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 2.11.2020
ZOFIA SZAŁAŃSKA, lat 87, zmarła 28.10
Wystawienie zwłok o godz. 11.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu

515 133 319

Wszystkich Świętych - zmiana organizacji ruchu
511 407 627
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XXI Sesja Rady Powiatu

Radni zaakceptowali zmiany kadrowe

Prezydent o protestach

Po krótkim czasie względnej normalności, podkreślonej zachowaniem dystansu na sali sesyjnej,
obrady XXI sesji Rady Powiatu Stargardzkiego toczyły się ponownie w zdalnym trybie. Zdecydował o tym przyrost zakażeń SARS- CoV- 2 oraz nowe obostrzenia obowiązujące z tego powodu. W
trakcie sesji formalnie dokonano kadrowych zmian w Zarządzie Powiatu Stargardzkiego.

Podczas sesji radni zatwierdzili zmiany kadrowe w Zarządzie Powiatu Stargardzkiego.
Od tego dnia Łukasz Wilkosz oficjalnie jest Wicestarostą Powiatu Stargardzkiego

Łukasza Wilkosza- dotychczasowego Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli w Starostwie Powiatowym, na stanowisko Wicestarosty rekomendowała radnym Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska. Zajmie on
miejsce Joanny Tomczak, która
po blisko dwuletniej pracy, zrezygnowała z pełnionej funkcji.
Rekomendując Łukasza Wilkosza, Starosta podkreślała jego
doświadczenie jako audytora,
sprawującego właścicielski nadzór w imieniu Powiatu Stargardzkiego m.in.. nad działalnością Samodzielnego Publicznego
Wielospecjalistycznego
ZOZ w Stargardzie. Istotne okazały się także jego wykształcenie
i wiedza, wyniesione z pełnionych poprzednio funkcji, a także jako wykładowcy akademickiego Wyższej Szkoły Bankowej
w Poznaniu i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Zarówno nieustannie
poszerzana wiedza, jak i uzyskane doświadczenie- zwłaszcza w
sferze działalności jednostek samorządu powiatowego- skłoniły Starostę do rekomendowania
Łukasza Wilkosza na stanowisko Wicestarosty w Zarządzie
Powiatu. Jego kandydaturę radni przyjęli w formie tajnego głosowania. Tryb bezpośredniego oddawania głosów wydłużył
znacznie obrady, bowiem każda
redakcja@dziennikstargardzki.pl

i każdy z radnych, był zmuszony
osobiście oddać swój głos, przyjeżdżając bezpośrednio do siedziby Starostwa.
W dalszej części obrad przyjęto informację o stanie realiza-

Mimo tego, że sesja odbywała się on-line, każdy radny musiał osobiście
zjawić się w Starostwie, aby oddać
swój głos w głosowaniu tajnym

cji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2019/2020. To syntetyczne podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Stargardzki w minionym
roku szkolnym. Zainteresowani
znajdą tu m.in. wyniki rekrutacji do klas pierwszych w liceach
i zespołach szkół, a także zestawienie stanu kadry pedagogicznej i administracji zatrudnionej
w placówkach oświaty. W dokumencie opisano także pracę

szkół w trybie zdalnym, po zawieszeniu zajęć w wyniku wiosennego wybuchu pandemii.
Wiele miejsca poświęcono również funkcjonowaniu Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej
oraz Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zmuszonych dostosować się do zdalnej
pracy w warunkach stanu epidemii. Znajdziemy tu również
zestawienie wyników egzaminów w szkołach zawodowych
i technikach, oraz informacje
na temat rozwijanych kierunków praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego, któremu w styczniu
2020 r. przyznano grant z fundacji Gena Haasa w wysokości 10
tys, dolarów na wsparcie kupna
materiałów dydaktycznych dla
uczniów.
Radni dokonali również
zmian w uchwale, regulującej
kwestie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek niepublicznych na terenie powiatu, przyjmując nowy
tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i rozliczania. To wynik wspólnej kontroli Wydziału Audytu, we współpracy z Wydziałem
Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa. W jej wyniku wskazano na
potrzebę uszczegółowienia niektórych zapisów uchwały, które
w konsekwencji mają doprowadzić do usprawnienia procesów
kontrolnych dotacji, przekazywanych z budżetu powiatu szkołom i placówkom oświatowym.
W formie uchwały zdecydowano też o zbyciu na rzecz Miasta Stargard jednej z działek w
obrębie pasa drogi powiatowej.
Teren działki nieopodal ulicy Pierwszej Brygady, nie jest
powiązany w żaden sposób z
funkcjonowaniem przebudowanej niedawno drogi powiatowej
1704 Z. Zbycie działki drogowej w tym rejonie Śródmieścia
Stargardu umożliwi natomiast
uporządkowanie sąsiednich terenów, przeznaczonych pod inwestycje komercyjne i zabudowę
mieszkaniową.
Podczas październikowej sesji dokonano również zmian w
powiatowym budżecie, a także przyjęto stawki opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich
parkowanie, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Każdy ma prawo do własnych
poglądów, a wyrazem szacunku
do odmiennych od naszych jest
umiejętność kompromisu. Ważne, żebyśmy my w Stargardzie,
w naszych domach, przestrzeni wirtualnej i na stargardzkich
ulicach – w tym wołaniu o zrozumienie – potrafili okazać wzajemny szacunek.
Tworzenie warunków do społecznej zgody jest równie ważną
rolą władz państwowych każdego szczebla, jak budowanie podstaw do dostatniego i bezpiecznego – w wielu wymiarach – życia.
Przecinając wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego jeden
z ważniejszych kompromisów,
Państwo jakby o tej swojej roli
zapomniało. Nie ma na to mojej zgody – nie tylko w czasie
epidemii. Chciałbym wierzyć,
że coraz głębsze podziały wśród
Polaków, w polskich rodzinach,
uda się jeszcze złagodzić.
Jestem za ochroną życia od
jego poczęcia. Nie daję sobie
jednak żadnego prawa do oceny rozdarcia i dramatów kobiet
mających pod sercem dziecko,
którego stan zdrowia przesądza

o jego śmierci po narodzinach
lub nawet zagraża życiu mamy.
Właśnie dlatego traktowałem
trwający od pokolenia kompromis aborcyjny jako ważną wartość.
I nawet jeśli zmiana społecznej świadomości, oferta wsparcia kierowana do rodziców czy
rozwój medycyny dawały podstawy do weryfikacji granic tego
kompromisu, to ewentualna
zmiana powinna narodzić się w
wielkiej dyskusji. Powinna być
konsekwencją ścierania się poglądów reprezentantów różnych
środowisk. Ostatecznym miejscem dyskusji nad granicami
kompromisu, powinien być polski Parlament.
Wyroku Trybunału żadne środowisko nie powinno więc traktować jak zwycięstwa. Bowiem
to społeczne wahadło zostało
tak mocno odchylone, że w następstwie może doprowadzić do
pełnej liberalizacji prawa aborcyjnego, z aborcją na życzenie
włącznie. To również przekreśliłoby kompromis.
Podkreślę jeszcze raz – to w
Sejmie wcześniej powinno znaleźć się miejsce i czas do szerokiej dyskusji na tak ważny dla
Polaków temat. Pozostaje mieć
nadzieję, że władze państwowe zdają sobie sprawę, że z tej
swojej roli nie mogą abdykować i podejmą próbę znalezienia kompromisu. Mimo, że teraz to szalenie skomplikowane,
moim zdaniem konieczne. Inaczej trudno będzie o społeczną
zgodę i porozumienie.
Rafał Zając
-Prezydent Stargardu

Kupuj okna prosto od producenta!
Doradztwo
Montaż
Serwis
ul. Piłsudskiego 88,
73-110 Stargard
Tel. +48 91 578 19 97

ul. Jugosłowiańska 7,
73-110 Stargard
Tel. +48 91 573 33 47
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Sprawa Marka Gardygajło trafi do prokuratury
Na ostatniej sesji radni Rady Gminy Stargard podjęli decyzję o skierowania do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie zawiadomienia o możliwości
popełnienia przestępstwa. Według nich Zastępca Wójta Marek Gardygajło mógł doprowadzić do szkody w budżecie Gminy na kwotę blisko 500 tysięcy złotych.

Sebastian Janiak - przewodniczący rady gminy Stargard podczas zdalnej sesji

W listopadzie 2019 roku do
Przewodniczącego Rady Gminy
w Stargardzie wpłynął wniosek
podpisany przez 36 mieszkańców gminy z prośbą o podjęcie
działań w celu ustalenia, czy Zastępca Wójta Marek Gardygajło
reprezentując Gminę Stargard w
Zgromadzeniu Związku Gmin
Dolnej Odry, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku poinformowania Wójta oraz Rady
Gminy o podjętej przez ZGDO
uchwale, przez co doprowadził
do niekorzystnego w skutkach

budżetowych rozstrzygnięcia na
szkodę blisko 500 tys. zł. Uchwała dotyczyła znacznej podwyżki opłaty członkowskiej. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji we
wrześniu ponownie dokonała
oceny zasadności skargi mieszkańców gminy i stwierdziła, że
Zastępca Wójta Gminy Stargard
Marek Gardygajło powziąwszy
wiadomość o niekorzystnej dla
Gminy uchwale, dbając o dobro
publiczne powinien niezwłocznie powiadomić Wójta o jej treści, co umożliwiłoby wniesienie

sprzeciwu, jako członka Zgromadzenia, a tym samym wstrzymanie wykonania uchwały i zobligowanie ZGDO do ponownego rozpoznania sprawy, gdyż
uchwała, od której wniesiono
sprzeciw traci moc obowiązującą. - Brak powiadomienia Wójta
oraz Rady Gminy należy uznać
za niedopełnienie obowiązków
ciążących na pracowniku samorządowym i działanie na szkodę
interesu publicznego- poinformował Paweł Żmuda, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Podczas ostatniej sesji Rady
Gminy radni podjęli decyzję o
skierowaniu do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marka
Gardygajło. Zawiadomienie dotyczy zarzutu z art. 231 par. 3,
który brzmi: „ Funkcjonariusz
publiczny, który przekraczając
swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa
na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat
3. Jeżeli sprawca czynu działa

nieumyślnie i wyrządza istotną
szkodę, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
Marek Gardygajło, Zastępca
Wójta Gminy Stargard tłumaczył po swojej ubiegłorocznej
rezygnacji, że Związek Gmin
Dolnej Odry funkcjonuje w
taki sposób, że jego ewentualne straty finansowe ponoszone są przez gminy w związku
partycypujące. - Na posiedzeniach ZGDO, gdzie byłem jedynym delegatem naszej gminy,
kilkukrotnie głosowałem przeciw podniesieniu opłaty stawki

członkowskiej. Niestety za każdym razem zostałem przegłosowany- informował Wicewójt.
- Wyższa opłata członkowska
stała się faktem, niezależnie od
tego czy nasza gmina pozostanie w ZGDO, czy z niego wyjdzie, Można zarzucić mi jedynie, że Wójt Jerzy Makowski i
Radni Gminy zostali powiadomieni o fakcie podwyżki składki
członkowskiej z opóźnieniem,
co w rzeczywistości niczego nie
zmieniło i nie zmienia- dodał
Marek Gardygajło.
MP

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)

Materiał informacyjny ministerstwa zdrowia

REGULARNE BADANIA

ZWIĘKSZAJĄ

SZANSE NA PRZEŻYCIE
Jedyną pewną diagnozę można usłyszeć podczas badania gruczołu krokowego przez urologa.
Wykonuje się też badania krwi na wysokość stężenia białka PSA. Wcześniej jednak każdy pan
powinien kontrolować częstość i sposób
oddawania moczu. Wstawanie kilka razy
w nocy do toalety, przerywany strumień czy
krew w moczu to już są niepokojące sygnały,
a bóle kostne mogą wręcz świadczyć o przerzutach.

Organizm to mechanizm
Organizm działa sprawnie i długo nam służy, jeśli należycie o niego dbamy. To znacznie bardziej
skomplikowany i ważniejszy mechanizm niż np. samochód czy komputer. A czy poświęcamy mu dość
uwagi? Jeździmy regularnie na przegląd techniczny swojego auta, a czy z taką samą regularnością
i konsekwencją wykonujemy okresowe badania
lekarskie?
Za nieaktualne badanie techniczne samochodu można dostać mandat, bo jeżdżąc niesprawnym pojazdem zagrażamy nie tylko sobie, ale
także innym uczestnikom ruchu. Za brak badań
lekarskich nie ma mandatów, a przecież ich lekceważenie jest bardziej szkodliwe dla człowieka i dla
całego społeczeństwa, które płaci ogromne kwoty
na leczenie zbyt późno wykrywanych chorób nowotworowych.

Nie tylko badania przesiewowe

Nie ignoruj żadnego sygnału
Jak ważne są badania okresowe przekonała się
boleśnie niejedna pacjentka. Np. Ewa powinna
być osobą szczególnie świadomą zagrożeń, bo
ukończyła medycynę. Nie pracowała w zawodzie lekarza, ale poświęciła się pracy społecznej
na rzecz pacjentów, także tych onkologicznych.
Zignorowała jednak własne badania profilaktyczne, a kiedy zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy było już za późno na skuteczną terapię.
Wiele chorób nowotworowych ma charakter
cichych zabójców. Rak jajnika rozwija się praktycznie bezobjawowo. Jest wykrywany u ponad
3,5 tys. pacjentek rocznie. Jego przyczyną jest
dziedziczna mutacja w genach BRCA. Świadomość zagrożenia częściej mają młode kobiety,
które wykonują badania genetyczne w tym kierunku, o ile wywiad rodzinny potwierdza ich obawy, że mogły taką skłonność odziedziczyć.
Kobiety w starszym wieku niestety rzadziej
się badają i śmiertelność w wyniku nowotworów
w tej grupie wiekowej jest najwyższa. Dlatego szcze-

gólnie panie po 50. roku życia powinny pamiętać
o regularnych wizytach u ginekologa i o wykonywaniu mammografii. Kobiety w wieku 25-59 powinny regularnie wykonywać cytologię. Wszystkie
panie muszą regularnie samodzielnie kontrolować
dłońmi stan piersi oraz okolic pach. Wszelkie zmiany, nieregularności lub nawet niewielkie podskórne zgrubienia wykryte podczas samobadania powinny skłonić do konsultacji ze specjalistą.

Męskie sprawy pod kontrolą
W Polsce raka prostaty wykrywa się u ponad
12 tys. mężczyzn rocznie. Nie każdy nowotwór
gruczołu krokowego ma postać złośliwą z tendencją do przerzutów, ale każdy wymaga obserwacji
i zastosowania leczenia. Im szybciej wykryty, tym
łatwiej uporać się z nim przy pomocy środków
i technik dostępnych we współczesnej medycynie.

Każdy z nas w dowolnym momencie może zostać
zaproszony na badanie w kierunku wczesnej wykrywalności nowotworów. Otrzymanie telefonu
czy listu z informacją o możliwości odbycia takiego badania nie oznacza, że mamy raka. Oznacza
natomiast, że z racji płci, wieku czy chorób współistniejących znaleźliśmy się w grupie ryzyka. Osoby z takiej grupy są poddawane badaniom przesiewowym. Ich celem jest wykrycie nowotworów
na wczesnym etapie. To najskuteczniejszy sposób walki z tą chorobą, bo nowotwory wykryte
w początkowym stadium choroby, kiedy nie ma
jeszcze żadnych przerzutów leczy się skutecznie
znanymi i dostępnymi metodami. Dlatego zawsze
warto skorzystać z możliwości uczestnictwa w badaniach przesiewowych.
Niemniej jednak każdy, kto czuje się zagrożony, a nie jest w grupie określanej jako grupa
ryzyka, także powinien poddać się badaniom, na
które skieruje go lekarz rodzinny.

Jeśli zadbamy o organizm jak o najlepszy
mechanizm, będzie dobrze działał i długo służył
naszemu zdrowiu.

Kalendarz obowiązkowych badań
profilaktycznych
KOBIETA:
• mammografia (piersi) – raz na 2 lata (kobiety
w wieku 50-69),
• cytologia (szyjka macicy) – raz na 3 lata (kobiety
w wieku 25-59).
MĘŻCZYZNA:
• badanie prostaty per rectum u urologa – raz do
roku po 50. roku życia, a panowie których bliscy chorowali na raka prostaty powinni badać
się już po 40 roku życia
WSZYSCY:
• kolonoskopia – co 10 lat po 50. roku życia;
w miarę potrzeby w wieku 40-49 lat, o ile bliscy
krewni cierpią na raka jelita grubego; a co 2-3
lata wszyscy w wieku 25-49, jeśli w rodzinie występuje dziedziczny rak jelita grubego,
• prześwietlenie klatki piersiowej – po 40. roku
życia raz na 3 lata,
• w przypadku wystąpienia niepokojących zmian
na skórze – wizyta u dermatologa i dermatoskopia.
zaproszenie do programu PracoDawca
Zdrowia: Jesteś pracodawcą? Dbasz o zdrowie
swoich pracowników? Weź udział w programie
PracoDawca Zdrowia. więcej informacji
na stronie: planujedlugiezycie.pl
zakładka PracoDawca Zdrowia

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT BEZPŁATNYCH BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW
PROFILAKTYCZNYCH ZNAJDZIESZ NA STRONIE www.planujedlugiezycie.pl

Kampania społeczna „Planuję długie życie” realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030,
finansowana ze środków Ministra Zdrowia.

511 407 627

7

30.10-2.11.2020

Nasz szpital na linii walki z Covidem

Puls Gmin

Są łóżka dla zakażonych
i respiratory
W związku z nasilającą się pandemią koronawirusa, stale kierowane są do nas pytanie
odnośnie tego, czy nasz szpital ma wystarczającą liczbę łóżek covidowych i respiratorów.
Dyrektor uspokaja, że nasz szpital, będący zresztą w sieci szpitali walczących z covidem
dysponuje odpowiednim sprzętem.
- Decyzją wojewody mamy
przyznanych 15 łóżek covidowych na terenie szpitala w różnych oddziałach oraz jedno łóżko na OIOM-ie. Te łóżka mamy
cały czas wykorzystane ponieważ nasz szpital jest włączony w
sieć szpitali walczących z pandemią Covid-19 – mówi w rozmowie z Dziennikiem Krzysztof Kowalczyk, dyrektor szpitala
- Ponadto jest 9 respiratorów, z
czego 7 stacjonarnych i 2 transportowe. Wszystkie respiratory
są wykorzystane i jest personel
do obsługi każdego z nich.
Każdego dnia ok. 100 pacjentów na pobranie wymazu
- Rejestruje się obecnie ok.
jednego tysiąca dziennie połączeń telefonicznych od pacjentów zgłaszających się do pobrania wymazu. Ale jeśli założymy, że ktoś próbował się połączyć kilka razy dziennie, to szacujemy, że na jeden dzień może
przypadać ok. 100 pacjentów –
informuje dyrektor - Pacjentów

Jak informuje dyrektor, dziennie jest
wykonywanych ok. 90 próbek w celu
ustalenia czy doszło do zakażenia koronawirusem

umawiamy na określone godziny. Jest to związane z procedurą, którą trzeba przeprowadzić.
Należy przecież dobrze wykonać próbkę czyli wymaz. Wykonujemy dziennie nawet do
90 próbek. Nie mamy jednak
zbyt długich terminów oczekiwania. Sama procedura może

trwać ok. 5 minut. W ostatnich
dniach wspomaga nas też trzech
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą u nas do 4 listopada. Pomagają oni przy rejestrowaniu pacjentów, a później z
uwagi na to, że te próbki pobiera
się najczęściej z samochodu, to
dodatkowo kierują oni ruchem
na naszych wewnętrznych drogach komunikacyjnych na terenie szpitala – wyjaśnia dyrektor.
K. Kowalczyk mówi też, że
możliwe byłoby jeszcze bardziej
sprawne pobieranie próbek,
przy zaangażowaniu POZ-etów
na terenie miasta. - Jeżeli szpital mógł zorganizować punkt
pobrań obsługiwany przez pielęgniarki, a przecież takie same
pielęgniarki są zatrudniane w
POZ-etach, to przy wydaniu odpowiedniej decyzji, można byłoby ten system pobrań organizacyjnie udrożnić, zwłaszcza kiedy rośnie liczba zakażeń – mówi
dyrektor.

Zdjęcie: Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców

Kobylanka/Morzyczyn
Na ulicy Długiej w miejscowości Morzyczyn, w gminie Kobylanka
pojawiła się tabliczka „Posprzątaj po swoim psie”. Najwyraźniej
właściciele czworonogów zapominali o tym obowiązku.

Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców

Kobylanka/Morzyczyn
Mieszkańcy miejscowości Morzyczyn, korzystając z okazji braku ruchu samochodów przyjrzeli się jak powstaje przejście dla pieszych przy sklepie Dino oraz spowalniacz ruchu. Jak się okazało nie
będzie chodnika do sklepu wzdłuż drogi (po drugiej stronie, gdzie
jest ścieżka rowerowa).

Piotr Słomski

Osoby bezdomne mogą liczyć
na pomoc
Jesień i zima to trudny czas dla osób bezdomnych. Dodatkowo w tym roku kolejnym
wyzwaniem jest pandemia koronawirusa. Zastępca prezydenta Ewa Sowa spotkała
się na wideokonferencji z pracownikami służb i placówek, którzy wspierają bezdomnych mieszkańców naszego miasta.
Pomoc oferowana w Stargardzie
jest szeroka. – Ze względu na pandemię koronawirusa wsparcie takich mieszkańców jest jeszcze większym wyzwaniem. Zachowując zasady bezpieczeństwa staramy się
nadal docierać tam, gdzie potrzeba
pomocy. Jesteśmy do tego przygotowani. W tym szczególnym czasie
korzystamy z dużego doświadczenia pracowników służb i placówek
– mówiła Ewa Sowa, zastępca prezydenta.
W corocznym spotkaniu wzięli
udział funkcjonariusze służb mundurowych, Stowarzyszenia Ludzi
Bezdomnych, Caritas, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego. To
ludzie, którzy na bieżąco monitorują sytuację osób bezdomnych w
Stargardzie. Zbierają informację
m.in. o ich liczbie, wieku i stanie
redakcja@dziennikstargardzki.pl

zdrowia. Oferują również konkretne formy pomocy. Z uwagi na obecną sytuację do udziału w spotkaniu
zaproszono również Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dzięki
temu wypracowano procedury zabezpieczenia osób bezdomnych w
czasie pandemii koronawirusa.
W naszym mieście działają schroniska, noclegownia i ogrzewalnia.
W jadłodajni wydawane są ciepłe posiłki. Bezpośredniej pomocy
udziela Straż Miejska, Policja, Straż
Ochrony Kolei, a także pracownicy socjalni MOPS i streetworkerzy
Caritas. Systematycznie odbywają
się wspólne patrole pracowników
MOPSu, Straży Miejskiej i Policji do
miejsc pobytu osób bezdomnych,
np. altan działkowych i pustostanów. Ich częstotliwość wzrasta wraz
ze spadkiem temperatur. Z osobami bezdomnymi na co dzień pracują również streetworkerzy. Przede

wszystkim motywują takich ludzi
do zmiany sytuacji życiowej ludzi,
ale także informują o dostępnych
formach pomocy. Streetworkerzy i
pracownicy socjalni wymieniają się
informacjami o nowych miejscach
pobytu osób bezdomnych.
800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych – to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych.
Można również poinformować bezpośrednio pracowników socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, tel. 91 578 45
83. Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o
placówkach udzielających wsparcia
– noclegowniach i jadłodajniach, a
także wszystkim, którzy w okresie
zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy.
Info UM/opr red

Sowno
Strażacy z Ochotniczej Straży w Sownie udali się do miejscowego
kościoła, aby udrożnić rynny.

Kobylanka/Zieleniewo
Prace na ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie, w gminie Kobylanka
związane z przyłączami wodociągowymi dawno zostały skończone.
Mieszkańców zastanawia fakt zwężenia ścieżki rowerowej słupkami
ostrzegawczymi. W tej sytuacji rodzi się pytanie czy teren został już
odebrany od wykonawcy?
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Nowe ulice na Pyrzyckim
mają swoich patronów
To Janusz Korczak i Dawid Kurzmann – działacze społeczni, którzy angażowali się w
pomoc dzieciom. Radni Rady Miejskiej byli w tej sprawie jednogłośni.

nowe ulice Pyrzyckie

- W obszarze osiedla Pyrzyckiego jest już nazwa ulicy Janusza Korczaka. Taka droga była w
planach w latach 80., jednak nigdy nie powstała. Z biegiem lat
zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego, w którym
zaproponowano inny układ ulic.
Dlatego teraz Janusz Korczak zostanie patronem jednej z już istniejących dróg na os. Pyrzyckim

– mówił prezydent Rafał Zając.
Ul. Janusza Korczaka połączy
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego z ul. Szarych Szeregów.
Nieco dalej te same ulice złączy
ul. Dawida Kurzmanna.
- O nadanie jednej ze stargardzkich ulic imienia Dawida
Kurzmanna zwróciła się do nas
Fundacja Polanski ze Szczecina.
Zaproponowaliśmy, by taka uli-

ca była równoległa do ul. Janusza Korczaka – mówił prezydent
Rafał Zając.
Janusz Korczak był pedagogiem, lekarzem, pisarzem, publicystą i działaczem społecznym.
Skupiał się przede wszystkim na
pracy z dziećmi. Jest uznawany
za prekursora działań na rzecz
praw dziecka. Po likwidacji getta warszawskiego w 1942 r. wraz
z podopiecznymi z Domu Sierot został wywieziony do obozu
koncentracyjnego w Treblince,
gdzie zginął.
Dawid Kurzmann także poświęcił się pracy na rzecz najmłodszych. Był związany z Zakładem Sierot Żydowskich w
Krakowie. Kiedy placówka została zlikwidowana w 1942 r.,
Dawid Kurzmann wraz z wychowankami zostali przetransportowani do obozu zagłady w
Bełżcu. Ze względu na podobieństwo obu historii bywa nazywany „krakowskim Januszem
Korczakiem”.
Info UM/opr red

Wójt Gminy Dolice informuje,
że w Urzędzie Gminy Dolice
został wywieszony Wykaz nr 3/2020
nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy
oraz Wykaz nr 2/2020
nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

mgr farm.

Danuta Waliszewska
i dr n.farm.
Jerzy Waliszewski

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

GODZINY PRACY:
pn - pt - 7 -21

sob - 8-15

Sprzedam prosiaki.
Tel.
692-222-840

Złote Gody w Stargardzie

Jubilaci zostaną odznaczeni w późniejszym terminie
Ponad 70 par z naszego miasta świętuje w tym roku 50. rocznicę ślubu. Prezydent Rafał Zając przekaże im pamiątkowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są już w Stargardzie. W trosce o zdrowie jubilatów uroczystość
została jednak przełożona.
W 2020 r. takie wyróżnienie przyznano ponad 70 kolejnym małżeństwom z naszego miasta. To odznaka w kształcie stylizowanej sześcioramiennej gwiazdy zawieszonej na
różowej wstążce. Mogą ją otrzymać
pary, które są razem od 50 lub więcej
lat – wzięli ślub w 1970 r. albo wcześniej. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa uroczystość odbędzie się w innym terminie – aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo wszystkich uczestników.
W naszym mieście doceniamy tych,
którzy przeżyli razem 50 i więcej lat.
W ubiegłorocznym uroczystym spotkaniu z prezydentem wzięło udział
ponad 140 jubilatów. Towarzyszyły im
rodziny – często wielopokoleniowe. –
Gratuluję Państwu w imieniu swoim i
wszystkich stargardzian. Dziś potrzebujemy punktów odniesienia i autorytetów – to właśnie nasi jubilaci nimi
są. Stworzyli rodziny, które budują
historię Stargardu. Dziękujemy za to.
Życzymy jeszcze wielu lat zdrowia,
szczęścia i satysfakcji – mówił przed
rokiem prezydent Rafał Zając.
Info UM/opr red

Ponad 70 par będzie świętowało w tym roku Złote Gody. W związku z pandemią uroczystość wręczenia odznaczeń została przełożona na inny termin
511 407 627
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NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada 2020
Ap 7, 2-4. 9-14 • Ps 24 • 1 J 3,
1-3 • Mt 5, 1-12a
Z Ewangelii wg św. Mateusza:
Jezus, widząc tłumy, wyszedł
na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał
ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą,
albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni
na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni
będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga
oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem
oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni
jesteście, gdy ludzie wam urągają i
prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko
złe na was. Cieszcie się i radujcie,
albowiem wasza nagroda wielka
jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli
przed wami”
(Mt 5, 1-12a)
Pewien mężczyzna, który stracił przytomność z powodu upojenia alkoholowego, znalazł się w
szpitalu psychiatrycznym. Gdy
wytrzeźwiał, przeżył ogromny
wstrząs. Pod jego wpływem się
nawrócił i zaczął zdrowieć. Kiedy jezuicki ksiądz Pedro Aruppe wyjechał na misję do Japonii,
został oskarżony o szpiegostwo
na rzecz „sił zachodnich”. Spędził
trzydzieści pięć dni w pojedynczej
celi. Przetrzymał tam grudniowy
chłód, nie mając nic oprócz maty
do spania. Później tak o tym okresie opowiadał: „Nauczyłem się
wtedy wielu rzeczy; sztuki milczenia, samotności, surowej i srogiej
biedy, wewnętrznego dialogu z
gościem mojej duszy. Jestem przeredakcja@dziennikstargardzki.pl

konany, że był to najbardziej pouczający miesiąc w całym moim
życiu”. Poprzez duchowe ciemności i brak doświadczenia Boga
Matka Teresa przygotowywała się
do zrozumienia tego, czego On od
niej chce. Dzięki temu mogła później utożsamić się z tymi, których
ten świat odrzucił. Starszy zakonnik, który zachorował na udar
mózgu, wyznał: „Bardziej niż kiedykolwiek czuję się teraz w rękach
Boga. Właśnie tego pragnąłem
przez całe życie, od najwcześniejszej młodości. Teraz jednak jest
pewna różnica: inicjatywa należy
wyłącznie do Boga”.
Nigdy nie wiemy, czy to, co nas
spotyka, jest błogosławieństwem
czy przekleństwem. Czy smutek,
choroba, niesprawiedliwy osąd
lub utrata dobrego imienia nie
przyczynią się do naszej świętości? Czy cierpienie ofiarowane
Bogu nie przysłuży się zbawieniu
innych? W Biblii to właśnie kamień odrzucony staje się fundamentem pięknej budowli.
To dziwne, że wśród „ośmiu powodów do szczęścia” (użyte przez
Mateusza greckie słowo makaroi oznacza dosłownie szczęśliwi) znajdujemy pochwałę braku, smutku, łez, prześladowania.
Czyżby Jezus chciał dla nas tego
wszystkiego? Czyżby cierpienie
było czymś dobrym? Oczywiście
nie, ale… błogosławieństwa należy czytać od tyłu. Człowiek nie
jest szczęśliwy, dlatego że płacze
lub cierpi prześladowanie, ale dlatego że właśnie on zostanie pocieszony przez samego Boga. Optymizm chrześcijanina bazuje na
nadziei wynikającej z przekonania, że Bóg wie, co robi, i zawsze
będzie robił to, co jest dla ludzi
najlepsze. Ktoś inny bowiem niż
my sami czuwa nad nami. Jezus,
wygłaszając kazanie o obietnicach
Boga, chce jednocześnie dodać
słuchaczom odwagi, aby wytrwali,
kiedy wszystko wydaje się bezcelowe. Te „błogosławione” momenty są konieczne, gdyż aby dojść do
pełnego wyzwolenia, musi najpierw dokonać się oczyszczenie z
tego wszystkiego, co Nim nie jest.
Dzisiejszy świat proponuje
nam różne wizje szczęścia, oparte głównie na konsumpcji, np.
dobrobyt, sukces, kariera, prestiż. Ale doświadczenie wskazuje, że żadne z nich nie zaspokaja
w pełni ludzkich pragnień. Prawdziwe szczęście polega na przyjaźni z Bogiem i dobrych relacjach z
sobą, z innymi ludźmi oraz na życiu w zgodzie z naturą. Prawdziwe
szczęście wypływa z realizacji najważniejszego przykazania – miłości Boga, bliźniego i siebie same-

go. Dlatego św. Augustyn mówił:
„Kochaj i czyń co chcesz”. Jeśli jest
podstawa, fundament, czyli miłość, wtedy wszystko jest możliwe.
Błogosławieństwa Jezusa głoszą szczęście, ale kryją w sobie
pewien paradoks. Jezus nazywa
szczęśliwymi ubogich, cierpiących, cichych, prześladowanych.
W ten sposób dewaluuje naszą
ludzką hierarchię wartości. Pożądaniu bogactw przeciwstawia
ubóstwo: instynktowi siły, gwałtu,
panowania – cichość, łagodność;
wygodzie, egoizmowi – walkę o
sprawiedliwość; zatwardziałości
serca – miłosierdzie; zmysłowości – czystość serca; drażliwości
– ducha pokoju; próżności, pysze
– akceptację zniewag. Nie można
być szczęśliwym, gdy kieruje się
metodą siły, pożądania, egoizmu,
pychy…
Błogosławieństwa, choć tak paradoksalne, w rzeczywistości są
bardzo realistyczne. One zmuszają nas do stanięcia twarzą w twarz
z doświadczeniami, przed którymi uciekamy. Każdy z nas w życiu doświadczył lub doświadczy
różnych form ubóstwa, cierpienia
fizycznego, bądź moralnego, łez,
głodu, pragnienia, niesprawiedliwości, przeciwności życia… Błogosławieństwa pozwalają spojrzeć
na te problemy z nadzieją i wiarą oraz w perspektywie wieczności. Każde błogosławieństwo niesie nadzieję – udział w wiecznym
królestwie Boga.
Błogosławieństwa
objawiają również Boga Ojca, który jest
współczujący, miłosierny, łagodny, cierpliwy, który daje pokój i pociesza. Są portretem Jezusa Chrystusa. Każde błogosławieństwo wypełnia się najpierw
w Nim, a także w Maryi i wszystkich świętych. Jan Paweł II mówił: „Jezus nie tylko głosi błogosławieństwa. On żyje nimi i sam
jest błogosławieństwami. Patrząc
na Niego zrozumiecie, co znaczy
być ubogim duchem, cichym i miłosiernym, co znaczy płakać, pragnąć sprawiedliwości, być czystego serca, wprowadzać pokój, cierpieć prześladowanie”.
Pomedytujmy przez chwilę nad
każdym z ośmiu błogosławieństw
i zastanówmy się, które z nich są
naszym osobistym doświadczeniem? Które błogosławieństwo
jest dla mnie najradośniejsze, a
które najtrudniejsze? Czy sam jestem dla innych błogosławieństwem? W tym trudnym dla nas
czasie, gdy wali się na świecie pewien dotychczasowy ład i porządek. Od zła wszelkiego, ustrzeż
nas, Panie…
Ks. Rafał Sorkowicz SChr

Centrum Otwarte
Drzwi pomaga
seniorom
W Stargardzie dbamy o seniorów – zwłaszcza w szczególnym czasie pandemii koronawirusa. Samotne starsze
osoby mogą liczyć na pomoc w załatwieniu drobnych
codziennych spraw. Dzięki temu mogą, zgodnie z zaleceniami, zostać w domach.

Wolontariusze COD pomogą seniorom
w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków czy opłaceniu rachunków

Do wsparcia najstarszych
mieszkańców dołączyła właśnie pracownia Centrum
Otwarte Drzwi ze Stargardzkiego Centrum Kultury.
Na taką pomoc mogą liczyć
przede wszystkim samotni seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i mające problemy z
poruszaniem się. To np. zrobienie niewielkich codziennych

zakupów, wykupienie lekarstw
i zapłacenie rachunków. Aby
zgłosić się po wsparcie wolontariuszy COD, wystarczy zadzwonić do koordynatora Łukasza
Grzybka – tel. 535 634 888.
W załatwianiu codziennych
spraw seniorom pomagają także
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, strażnicy miejscy i harcerze.
Każdy mieszkaniec może
przyłączyć się do takiego wsparcia. To bardzo proste – podczas
zakupów lub wizyty w aptece
wystarczy przepuścić w kolejce
pracownika MOPS-u, wolontariusza lub strażnika miejskiego. Dzięki szybszemu załatwieniu sprawy każdego dnia dotrą
do większej liczby potrzebujących. Funkcjonariuszy łatwo
poznać po mundurach, podobnie jak harcerzy, a każda osoba z
ośrodka pomocy ma przy sobie
imienny identyfikator.
Info UM/opr red

ogłoszenie

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 stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia okres 3 lat:
1) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Nieruchomość gruntowa niezbudowana położona w obrębie ewidencyjnym Lublino w gminie Chociwel, oznaczona numerem geodezyjnym działki 93/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00035508/8.
2) w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w
obrębie ewidencyjnym Suchanówko w gminie Suchań,
oznaczona numerem geodezyjnym 135/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00115663/7.

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
30.10.2020 r. do dnia 20.11.2020 r.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Stargardzie ul. Skarbowa 1,
pok. nr 210 (tel. 91/ 48 04 847).
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POWIAT STARGARDZKI

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

Srebrna Odznaka
Honorowa Gryfa
Zachodniopomorskiego
dla mieszkańca Chociwla
23 października w Urzędzie Miejskim w Chociwlu pan Ryszard
Wróblewicz otrzymał Srebrną Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi dla rozwoju Pomorza Zachodniego.

ADRESY PUNKTÓW I GODZINY PRZYJĘĆ :

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

Pan Ryszard Wróblewicz otrzymał
Srebrną Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi dla rozwoju
Pomorza Zachodniego

Uroczystego
wręczenia
dokonał Radny Województwa Zachodniopomorskiego
Marcin Przepióra.
Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak podziękował
panu Ryszardowi za trud,
zaangażowanie oraz postawę
społecznika. Życzył mu również by dotychczasowa społeczna funkcja dawała dalej
poczucie satysfakcji i radości z jej wykonywania. Oraz
aby była bodźcem do dalszej
pracy w rozwoju sołectwa.
Info UG Chociwel/opr red

Uroczystego wręczenia dokonał Radny Województwa Zachodniopomorskiego
Marcin Przepióra
511 407 627
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Świadectwo Piotra Rzepeckiego i jego mamy Anny

Walczyłam o życie mojego syna
Piotr Rzepecki urodził się 21 września 2000 r. w stanie tzw. zamartwicy, z jednym punktem w skali Apgara, którą określa się stan noworodka. - Jak
się orientuję, jest to zamartwica ciężka. To znaczy, że przyszedłem na świat nie oddychając, biło jedynie serce. Zostałem poddany reanimacji. Dzięki
walce doktora Stanisława Szagdaja o moje życie, dzisiaj żyję – mówi w rozmowie z Dziennikiem Piotr Rzepecki.
W rozmowie z Dziennikiem pani Anna i jej syn
Piotr dzielą się swoimi refleksjami zwłaszcza w obliczu zaognienia sytuacji po orzeczeniu wydanym przez Trybunał
Konstytucyjny.
- Od samego początku miałam zagrożoną ciążę – mówi
Anna Rzepecka, mama pana
Piotra – Łożysko było przodujące brzusznie i odklejone.
Ponadto pojawiły się też cysty. Nie dawano mi wielkich
nadziei na to, że donoszę tę
ciążę. Zdawało mi się, że lekarze się wycofali i że nastąpi
samoistne poronienie. Do 19
tygodnia ciąży miałam krwotoki. Tylko dr Strzemecki dawał mi leki wspomagające w
podtrzymaniu ciąży. Niestety większość lekarzy pytała, dlaczego mi tak zależy na
tym dziecku, skoro mam już
czworo. Przecież to dziecko
może być chore, niepełnosprawne fizycznie i umysłowo – relacjonuje pani Anna.
- Kiedy Piotr się urodził,
to wspomniany wcześniej dr
Szagdaj go reanimował, przywracając mu oddech. Później
dyżur przy mnie i synu pełniła dr Małgorzata Tetera, która
zajęła się Piotrem i podtrzymywała jego funkcje życiowe – mówi pani Anna – Syn
otrzymywał krew ze względu
na bardzo wysoką anemię. U
Piotrusia wystąpiło ponad-

to krwawienie z żołądka i był
szykowany jego transport do
szpitala w Szczecinie-Zdrojach, jednakże z racji na fakt
pojawienia się podejrzenia wrzodu żołądka, Piotruś
ostatecznie trafił do szpitala
na ul. Wojciecha na oddział
dziecięcy. Tam o Piotrka walczyła dr. Kościołek, ordynator OIOM-u, która nie pozwoliła od razu przeznaczyć
noworodka do operacji. Najpierw pani doktor wysłała go
na tomograf komputerowy.
Okazało się, że żołądek mojego synka był czysty, zresztą po przeprowadzonym badaniu w ogóle przestał krwawić. Jednakże w międzyczasie Piotruś zapadł na szpitalne zapalenie płuc. Otrzy-

Piotruś Rzepecki zaraz po urodzeniu walczy o życie.

mał antybiotyk. Niestety jego
ciałko było tak pokłute, że

Anna Rzepecka nie poddała się w walce o utrzymanie zagrożonej ciąży
redakcja@dziennikstargardzki.pl

nie było gdzie potem podłączyć kroplówki. Jedynym
miejscem okazała się żyłka
w główce. Kiedy pielęgniarka wbiła igłę, to Piotruś dostał zapaści. Było podejrzenie, że kroplówka dostała się
do płynu rdzeniowo-mózgowego, w związku z tym przeprowadzono biopsję kręgosłupa, na szczęście do wlania
się kroplówki do płynu nie
doszło. Równolegle na oddziale pojawiło się zakażenie
bakterią Kiebsella oxytoca,
które siłą rzeczy też przeszło
na Piotrusia. Na szczęście jakoś przetrwaliśmy tamten
trudny czas. Opuściłam wraz
z synkiem szpital ostatecznie
31 października – opowiada
pani Anna.

- W domu, wraz z upływem czasu, Piotr zaczął się
normalnie rozwijać i rosnąć,
chociaż w najlepszym wypadku, jak mi nieraz mówiono, miał być tzw. „rośliną” –
wyznaje pani Anna.
- Przez cały okres zagrożonej ciąży oraz kiedy Piotruś
walczył o życie zaraz po urodzeniu, zarówno ja, jak i moja
mama i sąsiadka modliłyśmy
się gorąco na różańcu. Jestem
osobą wierzącą i pedagogiem
z wykształcenia. Nigdy nie
wyobrażałam sobie, że można zabić poprzez aborcję bezbronne i niewinne dziecko.
Zresztą miałam do czynienia
z chorymi dziećmi jeszcze
zanim sama zostałam matką.
Obecnie aborcji dokonuje się
np. ze względu na zespół Downa. Pracowałam z dziećmi z
tym zespołem podczas moich
praktyk. Dzieci z zespołem

Piotr ma dzisiaj 20 lat i jest z zawodu fryzjerem

Downa potrafią być wspaniale uzdolnione – dodaje pani
Anna.
Pan Piotr Rzepecki skończył szkołę podstawową,
gimnazjum i szkołę średnią
zawodową. Uzyskał zawód
fryzjera. W ostatnim czasie, kiedy wybuchły protesty
po orzeczeniu TK, poczuł,
że chce podzielić się swoim świadectwem i na portalu społecznościowym zamieścił poruszający w swej treści
wpis, który opatrzył zdjęciami z czasów kiedy jako noworodek walczył o życie w
szpitalu. Oto co wpisał:
„To ja. (red. zdjęcie w artykule) Podłączony do respiratora. 21.09.2000 roku urodziłem się martwy. Zdjęcia
są zrobione po ośmiu dniach
od porodu mojej bohaterki,
mamy. Od początku mama
słyszała, że nie przeżyję, później, że będę „roślinką”, a na
końcu, że będę niedorozwinięty. Stan zdrowia: sepsa, wysoka anemia, brak krzepliwości
krwi, krwawienie z żołądka,
skaza krwotoczna (podejrzewano też wrzody żołądka).
Do tego na oddziale zarażono mnie zapaleniem płuc
oraz bakterią Kiebsiella Oxytoca. 24.10 przeszedłem zapaść po podaniu kroplówki w
ciemiączko (w głowę).Podano
mi ją w głowę ponieważ na rękach i nogach byłem tak pokłuty, że nie można było zna-

leźć całej żyły (były tak pokute, że pękały). Nadal żyję. Nadal uważasz, że nie mam prawa żyć?”
Podczas rozmowy z Dziennikiem ocalony determinacją swojej mamy i lekarzy
pan Piotr, już dziś 20-letni,
mówi o swoich wrażeniach,
kiedy czasami zdarzy mu się
dyskutować o kwestiach dopuszczalności aborcji - Różni ludzie zwłaszcza kobiety
mówią mi często, że nie powinienem wypowiadać się na
ten temat ponieważ nigdy nie
urodzę dziecka i że nigdy nie
będę wiedział jak to jest być
w ciąży, zostać matką oraz
jak poradzić sobie z chorym
dzieckiem. To, co się teraz
dzieje bardzo mnie osobiście
dotyka. Tymi protestami, ich
uczestnicy próbują udowodnić, że ja nie powinienem
żyć. Przez nieprawidłową
diagnozę można pozbawić
życia dziecko. Nie godzę się
z takim podejściem do tych
spraw. Uważam, że każdy ma
prawo do życia, nieważne jak
długo to życie będzie trwało. Nie neguję faktu, że choroba jest trudnym doświadczeniem dla każdego członka
rodziny chorego dziecka, jednak życie, samo w sobie, jest
najcenniejszym darem i jego
pełna ochrona jest zadaniem
dla nas wszystkich – wyznaje
P. Rzepecki.
Piotr Słomski

12

Nr 73 (2113

Nasi Rolnicy: Bohdan Rataj, Rolpol Sp. z.o.o. w Łęczynie (Stara Dąbrowa)

Prowadzenie gospodarstwa wymaga odwagi i kreatywności
W ramach naszego cyklu, odwiedziliśmy gospodarstwo Rolpol w Łęczynie, współprowadzone przez Bohdana Rataja. Rolpol specjalizuje się w produkcji materiału siewnego zbóż. Spółka powstała w 1993 roku z połączenia dwóch gospodarstw rolnych dawnego Kombinatu PGR w Starej Dąbrowie
i obecnie gospodaruje na areale około 2000ha.
Gospodarstwem od początku
powstania współzarządza Bohdan Rataj w ramach istniejącej
spółki. Obecnie uprawia się tam
około 400 ha pszenicy ozimej,
350 ha rzepaku, 350 ha buraków,
155 ha pszenżyta ozimego, 160
jęczmienia ozimego, 80 żyta ozimego, 60 pszenicy jarej, 85 jęczmienia jarego, 126 żyta jarego,
75ha owsa i 30 ha łubinu. Znaczną część uprawianych zbóż stanowią plantacje nasienne. Jak podkreślają specjaliści w tej dziedzinie, np. ci skupieni wokół Syngenty, globalnej firmy produkującej nasiona, uprawa na gruntach
własnego gospodarstwa daje pełną gwarancję wiarygodności zachowania czystości odmian. Wieloletnie doświadczenie, fachowa
wiedza praktyczna oraz nowoczesne linie produkcyjne bezpośrednio przekładają się na wysoki
standard oferowanego materiału
siewnego.
Na wieś z wielkiego miasta
W rozmowie z Dziennikiem
Stargardzkim, Bohdan Rataj opowiada o początkach swojej pracy

swoje życie zawodowe, trafił w
1976 r. - Pochodzę co prawda z
rodziny o dość mocnych tradycjach związanych z zawodem lekarza, jednakże ostateczny wybór
mojej życiowej drogi, na niwie
rolniczej, mógł wynikać z tego, że
mój ojciec pochodził właśnie ze
wsi, gdzie uprawa roli, przynajmniej w jego czasach, była jedynym możliwym zajęciem – mówi
pan Bohdan Rataj.
- Poszedłem więc po ukończeniu szkoły średniej na Akademię
Rolniczą w Szczecinie. W czasie,
gdy właśnie kończył się dla mnie
okres studiów, wielu specjalistów
starego rocznika przechodziło na
emeryturę i automatycznie, zarówno ja jak i moi koledzy i koleżanki z Akademii, przejmowaliśmy po nich ich stanowiska.
Obejmowaliśmy wtedy praktycznie z marszu funkcje dyrektorów,
ich zastępców itp. Z racji na nasze
kierunkowe wykształcenie otrzymywaliśmy pracę, która polegała
przede wszystkim na wzięciu odpowiedzialności za współprowadzenie gospodarstw rolniczych.

Magazyn do przetwarzania ziarna jest wyposażony w wysokiej jakości sprzęt

najpierw w Państwowych Gospodarstwach Rolnych a następnie o
funkcjonowaniu już po przemianach ustrojowych i przynoszącej
wiele zmian dobie transformacji gospodarczej. Bohdan Rataj
jest rodowitym szczecinianinem.
Wkrótce po ukończeniu studiów
na Akademii Rolniczej znalazł
zatrudnienie w PGR w Skalinie a
następnie w Chlebówku. Do Łęczyny, z którą miał związać całe

Można powiedzieć, że trafiłem na
odpowiedni moment – podkreśla
pan Bohdan.
Jak w „Nocach i dniach”
- I tak właśnie prosto ze Szczecina trafiłem najpierw do Skalina,
następnie Chlebówka, by wreszcie w roku 1976 związać się już
na stałe z Łęczyną – opowiada
pan Bohdan - Z tamtych czasów
jednym z pierwszych wrażeń, jakie mi zapadły w pamięci jest to,

Na terenie gospodarstwa jest też taki unikatowy budynek, jak stara poniemiecka
drewniana stodoła. Prawdziwa już dzisiaj rzadkość

Bohdan Rataj- na tle nowoczesnych maszyn należących do jego gospodarstwa

że nie było tutaj praktycznie żadnej drogi – wspomina - Jedni co
prawda ganią, a drudzy chwalą
Gierka, ale to właśnie za jego czasów, powstała tutaj niezbędna infrastruktura drogowa. Wiadomo,
że sekretarz budował to wszystko za pożyczone pieniądze, które
nasz kraj musiał później zwrócić,
ale przynajmniej zostały drogi,
które umożliwiają do dziś skomunikowanie się z innymi miejscowościami w terenie – zaznacza.
- Czasami uśmiecham się w duchu kiedy pomyślę o początkach
mojej pracy w tym miejscu i wielu potrzebach, przed jakimi stało
gospodarstwo. Można to porównać do powieści „Noce i dnie”,
gdzie dobrze jest ukazane zmaganie gospodarza i jego współpracowników na roli – opisuje pan
Bohdan - W ówczesnym PGR
w Łęczynie oprócz gruntów rolnych było też całkiem sporo bydła i trzody chlewnej. Zdarzało
się, że na wizytację przyjeżdżali do nas ówcześni prominenci,
by przyjrzeć się postępom. Gospodarstwo było w tamtym czasie nie tylko jednym z zakładów
rolniczych, ale przede wszystkim
źródłem utrzymania i w pewnym
sensie miejscem ogniskowania się
życia lokalnej społeczności, nie
posiadającej własnego areału, tylko znajdującej zatrudnienie „na
państwowym”.
Społeczność nie tylko wiejska
Jak opowiada pan Bohdan, życie na wsi w czasach, gdy pracował jako młody wykwalifikowany kierownik gospodarstwa,
nie oznaczało jedynie kontaktu z
miejscową ludnością. Struktura
społeczna była dość zróżnicowana, gdyż wieś zamieszkiwał spory
odsetek ówczesnej elity intelektualnej – Tak było jeszcze przed powstaniem dużych osiedli miesz-

kaniowych na terenie Stargardu
czy Szczecina – wspomina pan
Bohdan – Na wsi, w moim sąsiedztwie mieszkali lekarze, nauczyciele, inżynierowie i dobrze
wykształceni przedstawiciele innych zawodów. Struktura społeczna na wsi stawała się przez to
dość zróżnicowana. Często spotykałem się z tymi ludźmi i można
powiedzieć było to ciekawe doświadczenie obcowania z osobami wykształconymi o szerokich
horyzontach intelektualnych –
opowiada gospodarz.
Nadszedł czas przemian
- Kierowałem całym gospodarstwem w Łęczynie aż do rozwiązania PGR, co nastąpiło w wyniku
przemian ustrojowych. Przyszedł
pamiętny rok 1989. Nowa władza
zachęcała nas byśmy wzięli byłe
już PGR w dzierżawę, żeby utrzymać na nim produkcję – wspomina - Jednakże funkcjonowanie
gospodarstwa, w takim kształcie
jak to było za komuny, okazało
się niemożliwe w nowych uwarunkowaniach gospodarczych.
Kiedy, wraz z dwudziestoma moimi współpracownikami, przejęliśmy gospodarstwo w dzierżawę
w 1993 r., sprzedaliśmy hodowane tu dotychczas zwierzęta, wzięliśmy dodatkowo kredyty i za pozyskane w ten sposób środki ku-

piliśmy nowoczesny sprzęt rolniczy. Ponadto musieliśmy zadbać
o dalszy los ludzi, którzy wcześniej pracowali w PGR. To było
aż 70 osób. Nie można ich było
zostawić bez pomocy, zwłaszcza, że ci ludzie całe swoje życie
praktycznie byli związani z PGR
i ich możliwości adaptacji do nowej sytuacji były dość ograniczone – mówi pan Bohdan – Podjęliśmy więc spory wysiłek, by pomóc tym ludziom w znalezieniu

Ziarno jest przechowywane w silosach

nowej pracy czy uzyskaniu jakichś dodatkowych koniecznych
kwalifikacji. W ten sposób można powiedzieć dość bezboleśnie
wyszliśmy naprzeciw wyzwaniom
transformacji w zakresie konieczności redukcji i przekształceniu
struktury pracowniczej – wyjaśnia pan Bohdan – Oczywiście
wiele osób znalazło pracę również
w gospodarstwie.

Praca na dobrym sprzęcie, obok przygotowania i fachowości ludzi, jest jednym z
zasadniczych warunków uzyskania dobrego produktu
511 407 627
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- Zaczęliśmy więc gospodarzyć
na 1 200 hektarów z dwudziestoma
pracownikami. W tamtych czasach naprawdę trzeba było mieć
odwagę cywilną, żeby to przejąć,
dać ludziom pracę i tak zrestrukturyzować gospodarstwo, by zaczęło ono na siebie pracować i
przynosić zysk. Trzeba było umieć
poświęcić swoje życie rodzinne
na rzecz oddania się ciężkiej pracy przy działającym już w zupełnie nowych warunkach gospodarstwie w warunkach transformacji
ustrojowej, jak wiadomo nie tylko politycznej, ale przede wszystkim gospodarczej. Wolny rynek
ma swoje prawa, nie jest już centralnie planowaną i sterowaną gospodarką, w związku z tym organizując pracę gospodarstwa musieliśmy dostosować nasze zasoby
i produkcję do nowych potrzeb –
opisuje pan Bohdan.
Przejmując gospodarstwo na
własność zachowaliśmy
jego istnienie
Dzisiaj na gospodarstwie Rolpol
znajdują się nowoczesne maszyny,
silosy na nasiona, magazyny do
przetwarzania nasion, suszarnie
i warsztat dla maszyn. Jednakże
mogło to tak nie wyglądać, gdyby
w porę członkowie spółki nie zadecydowali o wykupie gospodarstwa na własność - Będąc dzierżawcami gospodarstwa zrozumieliśmy w pewnym momencie,
że przecież dzierżawa nie będzie
trwała wiecznie, zwłaszcza na
wolnym rynku. Nie było jakiegoś
prawnego zabezpieczenia przed
wykupem byłego PGR przez prywatnego inwestora. W związku
z tym, trzeba było podjąć kolejną odważną decyzję i przejąć gospodarstwo od państwa na własność. Na szczęście zdążyliśmy,

bo jak życiowa praktyka szybko
pokazała, w pobliżu dość szybko
znaleźli się inwestorzy z zagranicy. Na szczęście kupiliśmy tę ziemię. Gdybyśmy tego nie zrobili, to prawdopodobnie dzisiaj by
to gospodarstwo już nie istniało.
Jest to praktycznie jedyne gospodarstwo, które zostało po dawnym kombinacie. Dla przykładu dawny PGR w Małkocinie i
Storkówku zostały przejęte przez
Francuzów, a inne przez inwestorów niemieckich. Pozostałe zrestrukturyzowano, podzielono na
mniejsze areały i wydzierżawiono lub sprzedano okolicznym
rolnikom – opowiada.
- Jednak rządzący, nie wiem
z jakiego powodu, przestali popierać takie gospodarstwa. Nie
wspierali nas dostatecznie. Przecież my nie jesteśmy żadnymi magnatami. Ja osobiście uważam to
gospodarstwo za warsztat ciężkiej
pracy wielu osób, a nie miejsce lokaty kapitału. Bez tego gospodarstwa nie byłoby praktycznie życia
na tej wsi. Nie wiem więc komu
przeszkadzało to, że np. wielu moich pracowników zostało uratowanych z powszechnej na terenach popegeerowskich biedy lat
90-tych, gdyż sporo z nich znalazło tu pracę, a są tacy, którzy do
nas dojeżdżają z różnych części
naszego powiatu – podkreśla.
Po 44 latach pracy w Łęczynie,
a ponad 50 w ogóle, pan Bohdan
Rataj jest nie tylko niezwykle doświadczonym fachowcem i pracodawcą, ale przede wszystkim rolnikiem, którego owoc pracy w postaci gospodarstwa pozostaje widoczny i trwały a co najważniejsze
perspektywiczny pod względem
rozwoju.
Piotr Słomski

ogłoszenie

Nie musisz dojeżdżać na uczelnię!

Zrób magistra w Stargardzie!
Pedagogika
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Licencjackie

Podyplomowe

Szczecin 91 48 38 171

Stargard 91 577 83 60
redakcja@dziennikstargardzki.pl

PraktycznieNajlepsi.pl
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Derby na remis
W najbardziej interesującym nas spotkaniu minionej kolejki wojewódzkiej okręgówki Zorza Dobrzany zremisowała w derbowym pojedynku z Orkanem Suchań. Ponadto
zwycięstwo odniosła Unia Dolice, a piłkarze Piasta Chociwel i Orła Grzędzice doznali
bolesnych porażek.

Wyniki 13. kolejki gr. 1:
Wicher - Iskra 1:4,
Orzeł Ł. - Mewa 2:9,
Arkonia - Jeziorak 0:2,
Sarmata - Piast 4:1,
Tanowia - Wybrzeże 1:3,
Prawobrzeże - Dąb 2:0,
Pomorzanin - Jantar 7:1,
Mierzynianka - Fala 2:0,
Sparta - Stal przełoż.
Wyniki 13. kolejki, gr. 2:
Pogoń - Orzeł T. 3:0,
Morzycko - Orzeł G. 5:0,
Zorza - Orkan 1:1,
Gavia - Odra 0:3,
Kłos - Stal 1:1,
Dąb - Iskra 5:0,
Osadnik - Energetyk 7:0,
Ogniwo - Unia 0:2.

Piłkarze Unii Dolice szybko podnieśli się po porażce w Moryniu i w Babinku pokonali Ogniwo

Trzynasta seria gier na boiskach szczecińskiej klasy okręgowej okazała się pechowa dla
dwóch przedstawicieli powiatu stargardzkiego. W Moryniu zdeklasowana została ekipa Orła Grzędzice, natomiast w
Dobrej Piast Chociwel nie wykorzystał prowadzenia oraz gry
w przewadze i uległ Sarmacie aż
1:4. Na szczęście w dobrych humorach do Dolic wrócili piłkarze Unii, a w meczu derbowym
Zorza podzieliła się punktami z
Orkanem.
Jedynym zwycięzcą okazał się
więc zespół Unii Dolice, który przystąpił do niedzielnej rywalizacji z Ogniwem Babinek w
następującym zestawieniu: Klimaszewski - Madejski, Górecki, Polnar, Kuś - Wójcik, Pieszko, Szkuat, Białek - Orłowski,
Żugaj. Od pierwszych minut
dominował w starciu z ostatnią
drużyną w tabeli, ale dopiero po
godzinie gry uzyskał prowadze-

nie, w dodatku po strzale samobójczym. W 89. minucie Przemysław Białek ustalił jednak
końcowy wynik na 2:0 dla podopiecznych Łukasza Świątka.
Dzień wcześniej w Dobrzanach odbył się pojedynek derbowy, w którym Zorza podjęła
Orkana. Gospodarze od 45. minuty grali z przewagą jednego
gracza, po czerwonej kartce dla
Michała Bartkowiaka, i skorzystali z niej strzelając po przerwie
bramkę na 1:0 autorstwa Dawida Dziewińskiego. Ambitni goście za sprawą Kamila Ważnego
już kilka minut później doprowadzili jednak do wyrównania.
Bardzo źle będą wspominać
wyjazd do Morynia zawodnicy Orła Grzędzice, którzy po
dwóch zwycięstwach z rzędu,
tym razem przegrali boleśnie z
Morzyckiem, 0:5. Jeszcze bardziej wstydliwą porażkę ponieśli gracze Piasta Chociwel w Dobrej Szczecińskiej. Od 14. minu-

ty prowadzili po trafieniu Damiana Wieliczko. W pierwszej
połowie mieli ponadto kilka kolejnych okazji na podwyższenie prowadzenia. Wreszcie niemal od początku drugiej połowy
grali w jedenastkę na dziesięciu
rywali, a mimo tego przegrali.
Sarmaci do wyrównania doprowadzili po strzale z rzutu karnego, a potem jeszcze trzykrotnie
znaleźli drogę do siatki chociwelskiej bramki.
W najbliższą sobotę na własnym boisku wystąpią trzy zespoły reprezentujące nasz powiat. O godz. 11:00 Orkan podejmie Dąb Dębno, o 13:00 rozpocznie się starcie Piasta ze Stalą Szczecin, a na godz. 14:00 zaplanowany jest mecz Unitów z
Osadnikiem Myślibórz. Zorza
zagra na wyjeździe, a Orła czeka w najbliższy weekend pauza.

Tabela gr. 1 (północna):
1.
Jeziorak Szczecin
13
2.
Pomorzanin Nowogard 13
3.
Mewa Resko		
12
4.
Iskra Golczewo		
11
5.
Wybrzeże Rewal		
13
6.
Prawobrzeże Świnoujście 11
7.
Piast Chociwel		 13
8.
Sparta Gryfice		
12
9.
Sarmata Dobra		
13
10.
Arkonia Szczecin
13
11.
Mierzynianka Mierzyn 13
12.
Stal Szczecin		
12
13.
Jantar Dziwnów		
13
14.
Wicher Brojce		
13
15.
Dąb Dębice		
13
16.
Orzeł Łoźnica		
13
17.
Fala Międzyzdroje
13
18.
Tanowia Tanowo		
12

32
29
23
22
22
20
20
20
19
18
16
15
14
12
10
8
7
6

61-17
35-10
36-21
25-9
31-24
20-15
23-31
27-27
27-30
23-18
20-21
20-19
24-31
15-22
14-42
19-45
15-34
22-41

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

27
27
26
24
19
17
17
17
16
15
15
15
14
13
8
8
4

36-10
32-11
34-9
38-20
27-29
27-27
20-25
16-23
18-28
37-29
19-28
24-32
25-19
18-24
14-34
22-30
11-40

12
12
11
12
12
12
12
12
11
12
12
13
11
12
13
12
11

Ogłoszenie

M.B.

Piast Chociwel na boisku w Dobrej grali tylko przez 45 minut
511 407 627
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Gala KSW

Zwycięski debiut Romanowskiego
Stargardzki wojownik, 31-letni Tomasz Romanowski pokonał reprezentanta Mołdawii
Iona Surdu przez jednogłośną decyzję sędziów podczas gali KSW 55. Dla triumfatora
programu „Tylko Jeden” był to debiut w KSW.

Tomasz Romanowski zanotował fanastyczny debiut w KSW.

Tomasz Romanowski to brat
innego stargardzkiego zawodnika
wagi średniej, Sebastiana. Przez
ponad 10 lat stoczył na oktagonach Niemiec, Rosji i Polski wiele
walk, z których większość zakończył zwycięstwem. Jednak dopiero niedawno po raz pierwszy wystąpił na gali KSW.
Triumfator programu „Tylko
Jeden” zmierzył się w wadze półśredniej z Mołdawianinem Ionem

Surdu. I już w pierwszej rundzie
trafił mocnym ciosem i powalił
rywala na deski. Nie zakończyło to walki, a w dalszej części pojedynek toczył się w stójce. Tam
na 30 sekund przed końcem wysokim kopnięciem groźnie trafił tym razem Surdu, ale nie znokautował Romanowskiego. W
drugiej rundzie wciąż przeważała walka w stójce. Mocno trafiał
Romanowski i mocno odpowia-

dał Mołdawianin. Tak wyglądało
całe drugie starcie, w którym panowie wymieniali się i szachowali w płaszczyźnie stójkowej. Wydaje się, że na przestrzeni drugiej
rundy bardziej aktywny był Romanowski i to jego zwycięstwo w
tym starciu powinni wskazać sędziowie. Trzecia runda była niemal bliźniaczo podobna do drugiej. Romanowski był stroną atakującą, a rywal próbował odpowiadać z kontry. Żaden z zawodników nie próbował obalić, więc
walka zakończyła się tak, jak się
rozpoczęła, czyli w płaszczyźnie kickbokserskiej. - Zwycięzca
może być Tylko Jeden - przyznał
tuż po walce komentujący wydarzenie Andrzej Janisz i nie mylił
się, gdyż sędziowie wskazali jednogłośny triumf Stargardzianina.
To oznaczało znakomity, zwycięski debiut Romanowskiego w
KSW.

Gracjan Szadziński (po lewej) podczas ceremonii ważenia

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Dwa dni po porażce na własnym parkiecie z bydgoską
Astorią włodarze PGE Spójni Stargard podjęli decyzję o
rozstaniu się z dotychczasowym trenerem zespołu, Jackiem Winnickim. Przyczyną były słabe wyniki drużyny.
Tymczasowo obowiązki pierwszego szkoleniowca przejął
w tej sytuacji Maciej Raczyński. Sporo mówi się jednak o
Słoweńcu Dejanie Mihevcu, który miałby objąć schedę po
Winnickim.

Jacek Winnicki (w środku) przestał być trenerem PGE Spójni Stargard.jpg

W Łodzi w hali klubu Wytwórnia odbyła się pierwsza gala Genesis organizowana przez
organizację KSW. Podczas niej zawodnicy pojedynkowali się na gołe pięści, a jednym z
jej bohaterów był stargardzki fighter Gracjan Szydziński, który w swojej walce pokonał
przez nokaut Czecha Jana Siroky`ego.

ni fighter walczył już kilkukrotnie, z różnym rezultatem, na
galach KSW. Tym razem natomiast zdecydował się na udział

Winnicki rozstaje
się ze Spójnią

Oprac. M.B.

Szadziński znowu nokautuje

Nowa polska organizacja walk
na gołe pięści zadebiutowała w
miniony weekend w Łodzi. Za
federacją Genesis stoi jednak
KSW, więc należało się spodziewać show na najwyższym poziomie. Tym bardziej że w klatce pojawiło się kilku zawodników, których znamy z walk w
największej federacji MMA w
kraju. W walce wieczoru Marcin Różalski zmierzył się z legendarnym Joshem Barnettem.
Odbyła się też pierwsza walka
na gołe pięści kobiet.
Jednym z bohaterów imprezy
był także stargardzianin Gracjan
Szadziński. Niespełna 31-let-

Zmiana szkoleniowca w PGE
Spójni

w gali na gołe pięści w Łodzi.
Stoczył pojedynek w kategorii
73 kg z Czechem, Janem Sirokim. Od początku dominował
jednak nad przeciwnikiem, nacierając przez większą część walki. W II rundzie nasz wojownik
perfekcyjnie wyczuł z kolei moment, kiedy zadać cios na wątrobę. Uderzył idealnie, a czeski
zawodnik z bólu osunął się na
ziemię. Sędzia policzył do dziesięciu i przerwał walkę. Gracjan
odniósł pewne zwycięstwo! Nie sądziłem, że to będzie mój
ostatni cios w tej krwawej walce.
M.B.

53-letni Jacek Winnicki objął stanowisko pierwszego trenera PGE Spójni w połowie listopada ubiegłego roku. Przez
niespełna rok prowadził drużynę z naszego miasta w 23 meczach o ekstraligowe punkty, w
których biało-bordowi odnieśli
10 zwycięstw i ponieśli 13 porażek. Zeszły sezon PGE Spójnia
zakończyła na 9. miejscu. Kiepsko rozpoczęła jednak obecne
rozgrywki. Z ośmiu gier wygrała tylko dwa i to zadecydowało
o zaskakującej decyzji zarządu
PGE Spójni. - Decyzją zarządu
od 27 października obowiązki
pierwszego trenera powierzono dotychczasowemu asystentowi Maciejowi Raczyńskiemu.
Jednocześnie informujemy, że
dotychczasowy trener został zawieszony w pełnieniu funkcji
pierwszego trenera. Maciejowi
życzymy sportowych sukcesów
- poinformowała w mediach
społecznościowych PGE Spójnia Stargard.
- Po pierwszym wygranym
meczu ze Startem Lublin uwierzyliśmy, że wszystko pójdzie
w dobrą stronę. Niestety przyszła seria porażek, zaledwie jedno zwycięstwo w siedmiu meczach. Uznaliśmy, że czas coś
zmienić. Być może będzie to tylko wyłącznie strefa mentalna i

zawodnicy otworzą się i uwierzą w swoje możliwości pod wodzą nowego trenera – powiedział z kolei w jednym z wywiadów prezes PGE Spójni, Paweł
Ksiądz.
Tymczasowym trenerem I
drużyny PGE Spójni został zatem dotychczasowy asystent
Jacka Winnickiego, Maciej Raczyński. Ma 36 lat, pochodzi z
Włocławka i przez wiele lat grał
profesjonalnie w koszykówkę. W 2003 roku sięgnął po tytuł mistrza Polski, a rok później
po Puchar Polski. Do Stargardu trafił w 2015 roku. Przyczynił się do awansu biało-bordowych na parkiety Energa Basket
Ligi, a następnie podjął pracę
szkoleniową. Otrzymał ogromną szansę i prawdopodobnie poprowadzi stargardzki zespół w
najbliższym spotkaniu o punkty,
które odbędzie się 31 października u siebie z Hydro-Truckiem
Radom.
Nie wiadomo jednak, jak długo Raczyński będzie prowadził
pierwszą drużynę. Z przeprowadzką do Stargardu jest bowiem łączony Słoweniec Dejan Mihevc, który w przeszłości
prowadził Polski Cukier Toruń,
a ostatnio pracował z koszykarzami Anwilu Włocławek.
M.B.
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dla dzieci i młodzieży

MEM kulturalny jest dopuszczalny

Co w trawie piszczy
HALLOWEEN
To zwyczaj związany z maskaradą, nawiązuje trochę do święta

Młody artysta

. Wywodzi się od celtyckiego obrządku Samhain. Celtowie wierzyli, że właśnie w tym
dniu otwierają się drzwi pomiędzy zaświatami a życiem na ziemi.
Nasz świat mogą wtedy odwiedzić duchy dobre, a te złe duchy
należy odgonić. I właśnie przebieranie się w dziwne stroje i zakładanie masek miało na celu odstraszanie złych duchów. Imigranci
z Irlandii sprowadzili to święto do Ameryki pod koniec XIX wieku.
W Europie pojawiło się w drugiej połowie XX wieku, natomiast do
Polski przywędrowało dopiero pod koniec lat 90-tych.
Znaczenie symboli hallowenowych:
Pająki - to stworzenia, które
uwielbiają zakurzone, ciemne
miejsca. W związku z tym możemy je spotkać w miejscu, które
na pewno pozwoli nam wczuć
się w klimat Halloween, czyli w
opuszczonym domu. Istnieje legenda głosząca, że jeśli zobaczymy w Halloween pająka, będzie
to czuwający nad nami duch bliskiej osoby.
Dynia - w Irlandii tradycja tworzenia lampionów z wydrążonej i powycinanej dyni wiąże
się z legendą o uszczypliwym
Jack’u- złośliwym hazardziście,
który zapędził diabła na drzewo
i uwięził go tam, rzeźbiąc znak
krzyża na pniu. W odwecie diabeł
skazał Jack’a na wieczną nocną
włóczęgę po ziemi, dając mu do
ręki lampion z rzepy, by oświetlał mu niekończącą się wędrówkę.
Wspaniałomyślny czart? Nic podobnego- lampa nie pozwalała
mu zapukać do drzwi żadnego domu. I tak do dziś Irlandczycy
wystawiają przed domem dynie ze świeczką w jej wnętrzu, by
trzymać psotnika z dala od swoich posiadłości.
Kolor pomarańczowy i czarny - kolory te związane są z porą roku,
czyli jesienią. Liście mają w tym czasie przeważnie kolor pomarańczowy. Kolor ten sygnalizuje nam również, że dynia jest już
dojrzała. Czarny oznacza ciemny, jesienny dzień, który trwa bardzo krótko i szybko zapada zmrok.
Duchy - pomysł na duchy jako na
jeden z symboli wydaje się naturalny, kojarzą nam się bowiem
ze zjawami z zaświatów. Uważa
się, że to właśnie w tę noc zjawy
przodków są w stanie chodzić
wśród żywych. Duchy są straszne,
więc bardzo pasują do tego święta.
A teraz zaproponuję wam dwa
wierszyki, które mogą okazać się
świetną alternatywą dla tradycyjnego powiedzenia Cukierek albo psikus  :

My jesteśmy straszne zmory,
Bardzo groźne z nas upiory,
Jeśli nie chcesz się nas bać,
Musisz nam cukierka dać.
Gospodyni domu
Dba o domowników,
Jeśli nie dasz słodyczy
To spotka Was psikus!
511 407 627

www.dzienniknowogardzki.pl
Tekst
i rysunki Edyta Przystupa
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KRZYŻÓWKA

Z nagrodą!

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

Pionowo:
1. jedwabne nici do haftu
2. jętka
3. ... Falk, „Columbo”
4. dawna elegancja
5. marka polskiej ciężarówki
6. Omar, znany aktor egipski
7. miasto w Alpach (Włochy)
8. Międzynarodowa
Federacja Łucznicza
9. gatunek miękkiego drewna
10. biały koń w ciemne plamy
11. środek odkażający
12. jezioro w północnej
Finlandii
13. turecka rezydencja
rządowa
14. pukanie do drzwi
15. dopływ Kury
16. awantura, kłótnia
17. bokser, Mike ...
18. władczyni
redakcja@dziennikstargardzki.pl

19. jucha
20. miasto Stefana Żeromskiego
21. miasto blisko Łomży
22. era archaiczna
23. Nicolas, aktor amer.
24. jeden ze stanów USA,
ma motto „Wolność
i niezależność”
25. kuśtykanie
26. Polska do 1989
27. elegancki strój kobiecy
28. malina zdrobniale
29. wspierała MO
30. rozstrzyga w sprawach
administracyjnych
31. międzynarodowa waluta
32. miasto w Birmie
33. angielski tytuł feudalny
34. trzymają firankę
35. Delon, aktor
36. „pensja” inwalidy
37. rzymski bóg miłości

38. choroba brzuszna
39. imię Fleminga,
twórcy Bonda
40. deski narciarza
41. najwyższy szczyt Filipin
42. terroryści z Irlandii
43. wachlarz japoński.
Poziomo:
44. słodka pułapka na muchy
45. jedyny pierwiastek
ośmiowartościowy
46. krewniak krzesełka
47. szalbierz
48. śrubowa linia
49. córka Kadmosa
i Harmonii
50. więcej niż gem
51. siedziba Hadesa
52. ciężarówka z kontenerem
53. Tomasz, filomata
54. z ZUS
55. morski ślimak

szkodnik ostryg
56. włoski wiatr
57. wiersz dla ukochanej
58. ironia, drwina
59. mieszka w Londynie
60. instrument Stana Getza
61. wyspa z Nikozją
62. powieść Zbigniewa Brodzkiego
63. szary metal, l. a. 39
64. męczy po bibie
65. dyletant
66. obniżenie się trzewi
67. psotny Murzynek
z wierszyka dla dzieci
68. nowo wybrany prezydent
69. zawiadomienie o śmierci
podane do ogólnej
wiadomości
70. płynie przez Berno
71. Cassius ..., Muhammad Ali
72. komasowanie
73. ściska serce

74. model fiata
75. kuglarz cyrkowy
76. pukiel, kędzior
77. Muhammad, bokser
78. szwedzki „grosz”
79. Czarna Woda
80. zespół jazzowy
81. delfin z Amazonki
82. nie zadzieraj go!
83. miasto w Kraju Nadmorskim (Rosja)
84. resztka ręki po amputacji
85. pertraktacje, rokowania
86. łódź Jazona
87. w mitologii asyryjskiej
córka boga burzy
88. ... Fonda, aktorka
89. dawniej: gra słów
90. masyw na Saharze.
PODPOWIEDŹ: ARAKS, ARTIOM, EFEMERYDA, INARI,
LNIA, PTOZA
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Apteki Dyżurne
w Stargardzie

•

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

30.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
31.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
01.11.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
02.11.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
03.11.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
04.11.2020 r. „Apteka Numer Jeden”
ul. Piłsudskiego 16
91-391-79-17
05.11.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

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

Marcin Brański
Michał Padiasek

Sekretariat
Dorota Mariańska
Kolportaż
Leszek Gulak

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

Strona internetowa:
www.dziennikstargardzki.pl
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NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom w Żabowie. Działka 1/4 ha . Tel. 695 359 355

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

• 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

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

• Sprzedam prosiaki. Tel.
222-840

• Cisewo działka pod budowę 1000
m2. 660 206 833

• Sprzedam Ursus C-360 bez papierów. Tel. 608 582 168

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

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

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

• Kurki odchowane 600539790

ROLNICTWO
692-

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

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

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

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

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

• Ziemniaki paszowe. 608 01 39 95

• Sprzedam działki budowlane w
Ostrzycy i Ogorzelach 603 198
280

MOTORYZACJA

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

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

USŁUGI
• Wnoszenie-znoszenie mebli oraz innych gabarytów

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

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

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

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

• Zatrudnię kierowcę C+E,
Norwegia – Czechy – Słowacja - Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie, Tel. 607 585 561
• Zatrudnię blacharza/lakiernika/mechanika. Tel. 603742-034
• Opiekunki do Niemiec od
zaraz. 533 848 005
• Zatrudnię kierowcę C+E, Norwegia – Czechy – Słowacja Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie, Tel. 607 585 561
• Praca w Szwecji/okolice
Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel.
+46762185566 – Daniel
• AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wymagany
j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do 1500
euro/mies. ,wyjazdy od
zaraz, sprawdzone oferty,
legalnie 737 451 825 lub
737-886-919 lub 737-489914
• Zatrudnię mechanika samochodów
ciężarowych.
885 555 263

• Zatrudnię murarzy. Dobre
warunki. tel. 502 568 622
• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w
Szwecji. Wszelkie informacje
pod nr telefonu: +46 762 18
55 66 – Daniel
• Zatrudnię elektryków mogą
być emeryci cały, pół, ćwierć
etatu praca na budowie lub
w warsztacie. Tel. 606 824 461
INNE
• Stary kredens kuchenny. Tel. 504704-445

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

tel. +48 530 855 003
biuro@mikulski-nieruchomosci.pl

www.mikulski-nieruchomosci.pl

SPRZEDAJ I KUP Z NAMI SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ

NIE RYZYKUJ!

ul. Mickiewicza 35/4b - róg Dworcowej

tel. 91 577 71 16

arma@arma.nieruchomosci.pl

www.arma.nieruchomosci.pl

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

19

1

30.10-2.11.2020

INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna

91 578 54 66

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

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

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

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

redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEPIS

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

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

Schab po bałkańsku

Składniki:
500 g schabu bez kości
250 g pieczarek
1 duża czerwona papryka
1 żółta papryka
1 zielona papryka
1 cebula
5 ogórków konserwowych
150 g przecieru pomidorowego
1 łyżeczka cukru
szczypta chilli
majeranek, papryka słodka
sól, świeżo zmielony pieprz
Przygotowanie
Schab myjemy pod bieżącą wodą,
wycieramy przy użyciu ręczników
papierowych i kroimy w paseczki. Kawałki mięsa oprószamy solą,
świeżo zmielonym pieprzem i doprawiamy majerankiem oraz papryką słodką. Mięso podsmażamy
krótko na rozgrzanym oleju (na wysokim ogniu), z dwóch stron, na rumiany kolor. Schab zdejmujemy z
patelni.
Cebulę obieramy, kroimy w piór-

ka i podsmażamy, aż się zeszkli. Dodajemy pokrojone w talarki pieczarki, czekamy, aż nadmiar wody odparuje. Warzywa doprawiamy solą
i pieprzem. Następnie dorzucamy podsmażone wcześniej kawałki mięsa. Papryki myjemy, wyciągamy gniazda nasienne i kroimy w
cienkie paseczki, dorzucamy na patelnię. Całość mieszamy, dolewamy
wody (około 2/3 szklanki) tak aby
przykryć mięso z warzywami. Zawartość patelni dusimy pod przykryciem 5 minut.
Ogórki konserwowe kroimy w
plasterki i przekładamy na patelnię. Na koniec dodajemy przecier
pomidorowy, łyżeczkę cukru oraz
szczyptę chilli. Całość mieszamy
i dusimy pod przykryciem około
10 minut (lub dłużej do miękkości
mięsa, od czasu do czasu mieszając). Smakujemy danie i jeśli jest konieczność doprawiamy jeszcze solą i
pieprzem do smaku.

ogłoszenie

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369
Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512
Wykończenia wnętrz, układanie kafelek, szpachlowanie,
malowanie, montaż płyt gipsowych, paneli podłogowych.
Wieloletnie doświadczenie.

Tel. 609-007-154

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

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

Pokaz Aleksa w Kręgielni Rondo Magda Pawłasek
podbija Polskę
W 3. kolejce Stargardzkiej Bowlingowej Lidze Czwórek odbyło się tylko pięć meczów na trzech szczeblach rozgrywkowych. Te, które się odbyły stały jednak na wysokim poziomie, a prawdziwy popis gry
dali obrońcy tytułu z Eon Elektroenergetyki. Błyszczał przede wszystkim Aleks Szczepaniak.
łowanego kolegę z zespołu, zwycięzcę niedawno rozegranego w
Kręgielni Rondo, turnieju indywidualnego, Sebastiana Jaskulskiego
i objął prowadzenie we wszystkich
klasyfikacjach
indywidualnych
stargardzkich rozgrywek. Nie
trzeba przy tym dodawać, że Eon
odniósł przekonujące zwycięstwo,
8:0 i umocnił się na prowadzeniu
w tabeli Superligi. W pozostałych
grach elity Piekarnia Skrzypczak
pokonała 8:0 Jakub Meble, a KlipAleks Szczepaniak dał prawdziwe show
podczas wtorkowego meczu.

Gwiazdą trzeciej kolejki stargardzkich rozgrywek bowlingowych był Aleks Szczepaniak. Młody zawodnik występujący w drużynie broniącej tytułu mistrza ligi
– Eon Elektroenergetyki, rozpoczął mecz z silną czwórką Kręgielni Rondo od zdobycia 254 punktów w pierwszej grze. W kolejnych
rundach było niewiele gorzej, bo
217 i 230 oczek. Niemal każdy
jego rzut kończył się strike`em.
Dzięki temu Aleks zdystansował
bardziej doświadczonego i utytuogłoszenie

pan wygrał z grającą w trójkę ekipą Lux PC.
W I i II lidze rozegrano tylko po
jednym spotkaniu. Sanitech prowadzony przez świetnie dysponowanego Daniela Pasierbka pokonał Didżejów i umocnił się na
prowadzeniu w tabeli I ligi. Natomiast w II lidze trzecie zwycięstwo
bez straty punktu odniosła czwórka Szejka, która także przewodzi
w stawce.

Dwa ważne i udane starty zanotowała w październiku reprezentantka ATS-u Stargard, Magda Pawłasek. Wystąpiła w dwóch turniejach GP Polski w tenisie stołowym dla
osób niepełnosprawnych – w Gorzowie i Zielonej Górze,
notując doskonałe wyniki.

M.B.

Wyniki 3. kolejki Superligi:
Piek. Skrzypczak – Jakub M. 8:0 2040-1780,
Eon – Kręgielnia 8:0 2319-1999,
Klippan – Lux PC 8:0 1819-1508.
Wyniki 3. kolejki I ligi:
Sanitech – DJ`s Team 8:0 2027-1784,
Wyniki 3. kolejki II ligi:
Szejk – Hydro-Flex 8:0 1626-1364.
Tabela Superligi:
1. Eon Elektroenergetyka
2. Klippan Safety Polska
3. Piekarnia Skrzypczak
4. Kręgielnia Rondo		
5. Lux PC			
6. Jakub Meble			

3
3
3
3
3
3

24
14
12
10
10
2

6639
5590
6077
5824
5501
5124

Magda Pawłasek - młoda tenisistka ATS Stargard

Magdalena Pawłasek we wrześniu sięgnęła po srebrny medal
mistrzostw Polski U-23 osób
niepełnosprawnych. Znalazła
się także w czołowej trójce mistrzostw województwa. To jednak nie koniec sukcesów młodziutkiej tenisistki stołowej
ATS-u Stargard.
W minionych dniach utalentowana i niezwykle pracowita
stargardzka zawodniczka wystąpiła bowiem w dwóch ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych w grupie osób niepełnosprawnych. W Gorzowie
Wielkopolskim na I Grand Prix
Polski grała w silnej grupie, połączonych klas 7-8, gdzie rywalizowała z czterema konkurentkami. Trzy mecze wygrała, a uległa
jedynie utytułowanej reprezentantce Polski, Dajanie Jastrzębskiej ze Startu Skierniewice.
Jeszcze lepszy wynik Magda
uzyskała podczas II GP Polski

osób niepełnosprawnych w Zielonej Górze, gdzie zajęła dzielone 3. miejsce w końcowej klasyfikacji. W grupie eliminacyjnej nie dała szans rywalkom, a
następnie przegrała w półfinale
z Dorotą Mitutą ze Startu Zielona Góra 0:3, ale każdy set po
wyrównanej walce - do 11, do
8 i do 11. Warto tu dodać, że
Dorota to zawodniczka o 10 lat
starsza od Magdy. To świadczy
o skali sukcesu młodej zawodniczki ze Stargardu.
M.B.

ogłoszenie

SKLEP FIRMOWY
NIETOPERZ s.c.
obrusy, pasmanteria,
rajstopy, rolety
ul. Słoneczna 12a • Stargard
(za Netto-pasaż)
tel. 91 573 90 00

ogłoszenie

511 407 627

