
       W tle- firma Cargotec. 

       Za nami hangary. 

Miała to być próba generalna ,,zielonej szkoły”. W programie było zwiedzanie dawnej radzieckiej bazy 
lotniczej w Kluczewie, wsi Słotnica, przejście koło fabryk Brigstone oraz Cargotec i dotarcie do wsi Koszewko. 
Niestety  na umówione m spotkanie na przystanku autobusowym przyszło tylko... pięć dziewcząt: Weronika, Ola, 
Iga, Viktoria i Angelina. Chłopcy nie stawili się - czyżby się bali? ☺ 
 

Europa w Stargardzie: 
japoński Bridgestone i fiński Cargotec 

 
Tak dokładniej to Iga dołączyła do nas na 

osiedlu Lotnisko, ponieważ mieszka w tej okolicy. 
Do Kluczewa dojechaliśmy autobusem miejskim nr 
17. Przejazd trwał ponad pół godziny.  

Przewodnikami byli: nasza wychowawczyni, 
jej mąż i Iga. Najpierw zobaczyłyśmy dużą, bardzo 
nowoczesną japońską fabryk ę Bridgestone, produ-
kuj ącą opony do samochodów ciężarowych. Filia w 
Kluczewie powstała w 2008 r. Koszt budowy to ok. 
200 mln euro. Znana na całym świecie japońska 
firma została założona w 1931 r. Nazwa Bridgestone 
pochodzi z dosłownego tłumaczenia z języka japoń-
skiego na angielski nazwiska założyciela, a następnie 
przestawienia i połączenia wyrazów. Nazwisko Ishi-
bashi oznacza właśnie stone bridge (kamienny most).                  

Nieco dalej jest fabryka Cargotec, światowy 
lider maszyn związanych z załadunkiem i wyładun-
kiem towarów na lądzie i morzu. Wartość star-
gardzkiej firmy, która jeszcze się rozbudowuje,  
ocenia się  na prawie 65 mln euro. Zlokalizowano ją  
na działce o powierzchni blisko 41 ha.  Obie wymie-
nione nowoczesne inwestycje znajdują się w tzw. 
Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w 
Stargardzie na terenie dawnego lotniska wojskowe-
go. Wyróżnia je rozmach oraz troska o środowisko 
naturalne. 

                    
Śladami radzieckiej bazy lotniczej 
 
Rozpoczęliśmy marsz śladami dawnej ra-

dzieckiej bazy lotniczej w Kluczewie. Do 1993 r. 
funkcjonowała tutaj 239. Dywizja Lotnictwa Woj-
skowego, która stanowiła jakby obszar osobnego 

państwa radzieckiego na terenie Polski. Szliśmy 
wzdłuż dobrze zachowanych pasów startowych, 
skąd mieliśmy dobry widok na hangary. Robią wra-
żenie, gdy widzi się je z bliska. Skojarzyły się nam z 
jaskiniami z gry Minecraft. 

 
 
Dawniej stacjonowały tu samoloty, dzisiaj 

holenderski dzierżawca tych terenów, prowadzący 
gospodarstwo role, przechowuje w nich płody rolne: 
ziemniaki, buraki, cebulę itp. 

 
Słotnica,  

czyli gdzie diabeł mówi dobranoc... 
 

Ciekawym i trochę niesamowitym przystan-
kiem była zapomniana wioska Słotnica. Ta dawna 
polska miejscowość została przejęta przez Rosjan     
(mieszkańcy wysiedleni) i zamieniona na bazę re-
montową  
na potrzeby 
lotniska. 
Powstały 
tam rów-
nież dwa 
duże bloki 
mieszkalne, 
w których 
dzisiaj 
„diabeł 
mówi 
dobranoc”. 
Zostały 
tylko ruiny, 
które stra-
szą i zieją 
pustką. 
Trzeba 
odwagi, by tam wejść.  



Przed pałacykiem w Koszewku 

Cały teren sprawia przygnębiające wrażenie, 
które ocieplają jedynie przepięknie kwitnące krzaki 
bzów. Mimo obaw przy asekuracji pana Grzegorza 
weszłyśmy nawet na pierwsze piętro dawnego bloku. 
Była to najlepsza atrakcja z całej wycieczki. Nawet - 
wzorem innych - podpisałyśmy się na ścianie, tak na 
pamiątkę,  gdybyśmy jeszcze kiedyś tam wróciły.     

 
              Atrakcje wsi Koszewko 

                                                         
 
 
Nasz szlak wiódł w kierunku jeziora Miedwie, a 

dokładniej do wsi Koszewko. Miałyśmy okazję zoba-
czyć XIX wieczny pałac w stylu neorenesansowym i 
kościół św. Teresy z XV w. 

Ostatnim etapem naszej wyprawy był pobyt nad 
jeziorem Miedwie. Każdy mógł upiec kiełbaskę czy 
chlebek. Próbowałyśmy także swoich sił we wspinaczce 
na ogromne drzewo. Nad jeziorem czas zleciał nam 
bardzo przyjemnie. Pogoda naprawdę dopisała i nawet 
moczyłyśmy nogi w wodzie. Do Stargardu wróciliśmy 
autobusem. Wycieczka była bardzo ciekawa, dowie-
działyśmy się wielu interesujących informacji, poznały-
śmy okolice Stargardu. Sam marsz na pewno był świet-
nym przygotowaniem do „zielonej szkoły”. Szczególną 
pamiątkę z wyprawy zawiozła do domu Weronika- było 
to całe naręcze pachnącego bzu. 
 
     Angelina Cichecka, Iga Miszewska i Weronika Pilarowska 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                 U mnie na osiedlu... 
 

U mnie na osiedlu nigdy nie wieje nudą, 
psy i koty mieszkają tu pod jedną budą. 
Na podwórku zawsze pełno dzieci, 
nauczone, że się tu nie śmieci. 
A jeśli kto ś poczuje się źle – 
obok w przychodni doktor zajmie nim się. 
                            
                                       Natalia Rola 
 
 
                           Stargard 
 

Stargard- to moje miasto. 
Leży na nizinie, 
z pięknych zabytków słynie:  
wieże, kościoły, bramy... 
Każdego tu zapraszamy. 
A kiedy chcesz się zrelaksować, 
możesz po parkach pospacerować. 
Ochłody doda ci rzeka Ina, 
która jak wstęga Stargard przecina. 
 
                             Patryk Mularczyk 
 
 
 Na Pomorzu leży miasto. 
Od zabytków aż w nim ciasno. 
Białogłówka, Brama Młyńska 
swoim wdziękiem w słońcu błyska. 
Ryby w Inie się pluskają – 
do Stargardu zapraszają. 
  
                                      Krzysztof Krysian 
 
                          Moje miasto 
 

 Histori ę bogatą mamy 
i dużo zabytków posiadamy. 
Dawny gród nad Iną leży, 
był broniony przez dzielnych rycerzy. 
Stare mury czasy Piasta pamiętają, 
 i do zwiedzania zapraszają. 
Mamy wszystko, co potrzeba: 
kino, place i stadiony, 
szkoły oraz park zielony. 
W naszym mieście nie ma nudy! 

Więc przybywaj, gościu luby. 
 
                                                Jakub Soboń 


