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Strażnicy Miejscy
podsumowali miniony rok

Puls Miasta

Funkcjonariusze każdego dnia pilnują porządku w całym Stargardzie. Patrolują miasto, obsługują monitoring, a także prowadzą akcje informacyjne. Strażnicy podsumowali działania podejmowane w 2019 roku.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji informuje, że w związku z
przebudową ulicy Konopnickiej, od dnia 15 marca zostaną wprowadzone zmiany w trasach i rozkładach jazdy linii komunikacyjnych nr 1, 14
i 15. W soboty, niedziele i święta uruchamia się tymczasową linię komunikacyjną nr 101, z kolei od 15 marca wprowadza się również zmiany w rozkładach obowiązujących w niedzielę i święta dla linii nr 5, 10,
12 i 15. KR

Spotkanie było okazją m.in.
do przedstawienia statystyk dotyczących przeprowadzonych
interwencji.
- Skuteczna praca Straży Miejskiej wpływa na komfort życia
wszystkich mieszkańców Stargardu. Dzięki waszym działaniom w
mieście jest porządek – w szerokim znaczeniu tego pojęcia. Jesteście także wsparciem dla Policji. Po liczbie zgłoszeń i załatwionych spraw widać też, że stargardzianie efektywnie współpracują
ze strażnikami. Liczę na to, że ta
współpraca będzie kontynuowana – mówił prezydent Rafał Zając.
W ubiegłym roku strażnicy odnotowali ponad 17 000 zdarzeń, z
czego przeszło 5 300 zgłosili sami
mieszkańcy. Interwencje najczęściej dotyczyły bezpieczeństwa w
komunikacji oraz nieporządku.
Stargardzianie informowali także
Straż Miejską o dzikich i bezpańskich zwierzętach. Przez cały 2019
r. strażnicy przeprowadzili także 8 800 kontroli. Dotyczyły one
przede wszystkim spraw związanych z bezpieczeństwem na ulicach, a także zakłócania spokoju i
porządku. Podczas odprawy rocz-

Funkcjonariusze Straży Miejskiej podsumowali miniony rok

nej doceniono także kilku strażników, którzy wyróżniają się w trakcie codziennej pracy.
Strażnicy prowadzą też akcje specjalne oraz działania edukacyjne. Na co dzień pomagają
mieszkańcom, którzy potrzebują
wsparcia – np. osobom starszym,
zagubionym, chorym. Są również
obecni podczas wielu miejskich
imprez. Straż Miejska monitoruje także miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. W ramach akcji SMOG funkcjonariusze kontrolowali to, co stargardzianie spalają w piecach. Strażni-

cy pojawiają się również w szkołach, gdzie prowadzą pogadanki
z najmłodszymi na temat bezpieczeństwa.
Straż Miejska działa na terenie
całego Stargardu. Miasto podzielone jest na rejony – do każdego przydzielony jest patrol. Służba odbywa się w dni powszednie
od 7:00 do 22:00, a w soboty, niedziele i święta porządku pilnuje
patrol interwencyjny. Dodatkowo
całodobowo pod numerem alarmowym 986 działa także Dyżurny Techniczny Miasta.
Info UM/opr red

Prezydent obejrzał nowy
magazyn Lidla
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Liście, worki z liśćmi i inne odpady zalegały od stycznia na działce przy Al. Żołnierza w Stargardzie. Strażnicy ustalili właściciela tego
miejsca i na podstawie przepisów Regulaminu o utrzymaniu czystości
i porządku na terenie Gminy – Miasto Stargard, zobligowali go do uporządkowania terenu. Zalecenia zostały wykonane.
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Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/2020 Dyrektora Samodzielnego
Publicznego
Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie z dnia 5 marca 2020 roku
z powodu zwiększonej zachorowalności na choroby wirusowe wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitalnych. Zakaz obowiązuje do odwołania.
KR

W Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii działa jeden z najnowocześniejszych magazynów w Europie. Firma Lidl wybudowała piętrowy obiekt o powierzchni prawie 60 000 m2. Nowoczesny magazyn odwiedził prezydent Rafał Zając ze swoimi zastępcami.
Z centrum w PPNT zaopatrywanych jest około 100 sklepów zarówno w naszym regionie, jak i w województwie lubuskim.
Centrum Dystrybucji Lidl to jedenasty tego typu obiekt w Polsce.
Jak zapewnia firma – towary przechowywane są z zachowaniem rygorystycznych zasad dotyczących
higieny i świeżości. Równie dużą
wagę przywiązuje się tam do bezpieczeństwa i komfortu pracy. Podczas wizyty oprócz nowoczesnego sprzętu prezydent i jego zastępcy zobaczyli także zaplecze socjalne. Do dyspozycji pracowników są
sale szkoleniowe, stołówka oraz gabinet fizjoterapii.
Nowy obiekt w PPNT to kolejne
miejsca pracy dla stargardzian. W
magazynie przy ul. Metalowej zatrudnionych jest około 260 osób.
Firma zapewnia dobre warun-

Prezydent Rafał Zając oraz jego zastępy obejrzeli nowy magazyn Lidla mieszczący
się w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii

ki – dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii budynek jest wyjątkowo cichy, co wpływa na komfort pracy.
Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii zajmuje teraz
850 hektarów. W sumie zatrudnionych jest tam około 4000 ludzi.

Lada dzień w parku ruszy ogromna
inwestycja za ponad 28 000 000 zł.
Przeszło 20 kolejnych hektarów zostanie kompleksowo dozbrojonych.
Dzięki dostosowaniu następnych
działek dla biznesu na terenach po
dawnym lotnisku pojawią się nowe
firmy.
Info UM/op red
511 407 627
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Koronawirus zaatakował Stargard - odwołano imprezy masowe

Mieszkanka w bardzo ciężkim stanie
Małżeństwo ze Stargardu, które trafiło do szpitala na Arkońskiej w Szczecinie przebywa pod intensywną opieką lekarzy, niestety pogorszył się stan kobiety. Jak się dowiadujemy na oddział zakaźny w Szczecinie trafiły jeszcze dwie inne osoby z naszego miasta, a siedem innych zostało objętych kwarantanną.
W całej Polsce w momencie oddania Dziennika do druku zanotowano 17 przypadków zakażenia koronawirusem w kraju.
Na dniach zebrały się w naszym mieście sztaby kryzysowe. Już w piątek, po stwierdzeniu wspomnianych mieszkańców
Stargardu, którzy przypomnijmy,
powrócili z dłuższego pobytu we
Włoszech, prezydent Rafał Zając
zwołał w trybie pilnym spotkanie samorządowców. Postanowiono na nim, że zawieszona zostanie działalność kina SCK, nie odbędą się także inne wydarzenia w
SCK. Podczas meczu Błękitnych
ze Stalą nie będzie publiczności,
podobnie będzie na meczu Spójni ze Startem Lublin. Jednakże na
chwilę obecną Sanepid nie widzi
wskazań dla zawieszenia zajęć w
szkołach.
- Inspekcja sanitarna dowodzi
całą akcją zarówno od strony profilaktyki jak i już bezpośredniej
reakcji na zdarzenia. Podejmowane przez nas decyzje oraz ich
skala jest również konsekwencją
uzgodnień podjętych z Sanepidem. Na dzień dzisiejszy nie było
zaleceń w kontekście poszerzania
obszaru kwarantanny – powiedział w rozmowie z Dziennikiem
prezydent Rafał Zając.
Zostały odwołane wszystkie
imprezy organizowane przez miasto, ale jak informował prezydent
Rafał Zając, wystosowany rozstał
również apel do organizatorów

różnych wydarzeń, o ich tymczasowe odwołanie – Organizatorzy
podchodzą z dużą odpowiedzialnością do tego apelu. Trzeba pamiętać o tym, że w związku z wykryciem przypadków w Stargardzie postępujemy według nieco
innego algorytmu niż czysto profilaktycznie w innych miastach,
gdzie tego typu zagrożenie jeszcze nie zostało zdiagnozowane,
więc i nasze środki ostrożności są
dalej idące. Dostosowaliśmy je do
sytuacji, w jakie się znajdujemy –
podkreślał prezydent R. Zając.
Zaczął działać zespół kryzysowy
Z udziałem Wicestarosty Joanny Tomczak, Ireny Agaty ŁuckiejCzłonka Zarządu Powiatu, Prezydenta Stargardu Rafała Zająca
oraz Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej Waldemara Kulpy i Krzysztofa Kowalczyka, dyrektora szpitala powiatowego w Stargardzie, zwołano zespół kryzysowy
w siedzibie Starostwa Powiatowego. Spotkanie z samorządowcami
gmin powiatu, przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, a także dyrektorami
szkół powiatu i jednostek podległych Starostwu, poświęcono sytuacji po formalnie stwierdzonych zachorowaniach dwojga za-

rażonych koronawirusem mieszkańców Stargardu.
Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Stargardzie, na oddziale zakaźnym szczecińskiego szpitala przy
Arkońskiej obecnie przebywają 4
osoby. U dwóch stwierdzono zachorowanie na Covid- 19. Dwie
pozostałe osoby oczekują na wyniki badań diagnostycznych, których celem jest stwierdzenie lub
wykluczenie obecności wirusa
SARS- Cov2. Kwarantanną domową objęto natomiast 7 osób, a
pod nadzorem sanitarnym przebywa grupa 20 osób. Grupa ta liczyła wcześniej 45 osób, jednak u
znacznej części z nich zakończono nadzór- po upływie 14 dni, w
trakcie których nie stwierdzono
objawów choroby.
Podczas spotkania z samorządowcami w siedzibie Starostwa
podkreślono, że wszystkie decyzje i zalecenia odnośnie wdrożonych procedur postępowania wydaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. I są one zgodne
z procedurami wydanymi przez
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia. Bezwzględnie obowiązują one na terenie miasta i powiatu.
Jak podkreślał dyrektor Sanepidu Waldemar Kulpa, podstawo-

Wśród uczestników posiedzenia sztabu znaleźli się również dyrektorzy stargardzkich szkół średnich

wym zadaniem są działania profilaktyczne, ukierunkowane na
ograniczenie potencjalnego ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Biorąc pod uwagę sytuację,
która może zmieniać się z godziny na godzinę, tuż po stwierdzeniu dwóch pierwszych zachorowań, prezydent Stargardu, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego podjął decyzję o zawieszeniu imprez masowych- do soboty 14 marca włącznie.
W trakcie spotkania w Starostwie uzgodniono, że obecnie nie
ma potrzeby odwoływania za-

jęć w szkołach i przedszkolach
miasta oraz gmin powiatu stargardzkiego. Zobowiązano natomiast dyrektorów tych placówek
do przekazania nauczycielom zaleceń odnośnie monitorowania
samopoczucia uczniów. Polecono też, by informowali rodziców
o nieposyłaniu dzieci do szkoły w
przypadku stwierdzonych pierwszych objawów przeziębienia. Jednocześnie w placówkach oświatowych miasta i powiatu wdrożone
zostaną procedury dotyczące zachowania higieny i bezpieczeństwa sanitarnego.
(opr.) Piotr Słomski

Plac zabaw na Pyrzyckim

Stół do piłkarzyków, koparka, huśtawka rodzinna
Na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej pojawią się kolejne nowości. Będą to m.in. zielone miejsca wypoczynku. To ławki zaaranżowane tak, by odpoczynek był bardziej komfortowy. Dodatkowo na placu będą nowe sprzęty – wśród nich m. in. huśtawka rodzinna.
Ciekawym pomysłem jest koparka, którą znają już dzieci odwiedzające Park Jagielloński. Kolejna
pojawi się na os. Pyrzyckim. Inna
zupełnie nowa propozycja to tzw.
huśtawka rodzinna. Jednocześnie
może z niej korzystać małe dziecko wraz z opiekunem.
Nieco starsi mieszkańcy będą
mogli wypocząć na specjalnych
zielonych miejscach. To ławki
zaaranżowane wśród roślin różnych gatunków i o różnej wysokości. Na os. Pyrzyckim zaplanowano dwa takie zestawy – każdy z
Na placu zabaw przy Armii Krajowej pojawią się nowości dla najmłodszych. Będzie
trzema ławkami. Podczas spotkastół do piłkarzyków i huśtawka rodzinna
nia z projektantem stargardziaInwestycja na os. Pyrzyckim to kańcy w różnym wieku. Niedłu- nie rozmawiali o nasadzeniach
zwycięski projekt Stargardzkiego go będzie to jeszcze ciekawsze w tym miejscu. Na całym terenie
Budżetu Obywatelskiego. Z placu miejsce. Dzieci dostaną do dys- placu pojawią się też dodatkowe
zabaw przy ul. Armii Krajowej już pozycji nowe zestawy zabawo- ławki, kosze na śmieci i stojak na
teraz chętnie korzystają miesz- we oraz stół do gry w piłkarzyki. rowery. Wyjątkowo będzie wygląredakcja@dziennikstargardzki.pl

dało prawie 30 klonów. Ich lokalizacja również była tematem rozmów uczestników konsultacji.
Wartość projektu to 300 000 zł.
Z nowego wyposażenia miesz-

kańcy będą mogli korzystać jeszcze w tym roku. Najprawdopodobniej najmłodsi pobawią się
tam już w najbliższe wakacje.
Info UM/opr red

Podczas spotkania z projektantem stargardzianie rozmawiali o nasadzeniach w
tym miejscu
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Wybory Prezydenckie 2020

Gdzie będzie można wieszać plakaty?
Wielkimi krokami zbliżają się wybory prezydenckie, dlatego Prezydent Stargardu wydał zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. Plakaty będą umieszczane m.in. na tablicach ogłoszeniowych, słupach oraz pasach drogowych. W sumie mowa
o blisko 250 darmowych lokalizacjach oraz o tych, za które komitety będą uiszczać opłaty.
Zarządzenie dotyczy wyznaczenia miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja
b.r., zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do tego zarządzenia. Plakaty i hasła wyborcze
należy umieszczać w taki sposób,
aby można je było usunąć bez
powodowania szkód. Plakaty i
hasła wyborcze oraz urządzenia
ogłoszeniowe nieusunięte przez
zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt zobowiązanych. Wykaz zawiera blisko

250 lokalizacji, oczywiście mowa
o danych ulicach, dodatkowo w
jednej lokalizacji może znajdować się kilka słupów lub tablic
ogłoszeniowych. Wykaz zawiera tablice ogłoszeniową przy ulicy Morskiej, a także 36 lokalizacji słupów ogłoszeniowych. Plakaty wyborcze mogą być umieszczane jedynie od połowy wysokości miejsca przeznaczonego na plakatowanie w dół, plakaty wyborcze umieszczone niezgodnie z niniejszym zarządzeniem będą usuwane. Pasy drogowe dróg Gminy Miasto Stargard,
w których na słupach oświetlenia ulicznego komitety wyborcze
mogą umieszczać bez konieczności uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego własne pla-

katy związane z agitacją wyborczą na rzecz kandydatów zgłoszonych przez komitety to lokalizacja blisko 48 ulic. Plakaty winne być w formie pionowego prostokąta o powierzchni nie przekraczającej 1 m2. Plakaty można umieszczać na wysokości od
1,5 m do 2,5 m słupa ulicznego.
Z możliwości umieszczenia plakatów wyborczych wyłączone są
słupy oświetlenia ulicznego, na
których umieszczone są znaki
drogowe oraz słupy oświetlenia
ulicznego na Rynku Staromiejskim, na ulicy Hetmana Stefana
Czarnieckiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Bolesława
Chrobrego, Św. Jana Chrzciciela,
Grodzkiej, Klasztornej, Mazurskiej, Wita Stwosza, Prządki, na

Wernisaż fotografii Beaty Ślęzak
Oglądając fotografie wyeksponowane w stargardzkiej Bramie Wałowej, autorstwa wieloletniej szefowej dawnego już Domu Dziecka nr 2, można zadać sobie pytanie o naturę
ludzkich podróży. Beata Ślęzak w niezwykły sposób zarejestrowała swoje wyprawy, nadając im kształt artystycznych relacji z barwnych krajów Europy.
zauroczyła wszystkich, którzy
uczestniczyli w wernisażu zdjęć
Beaty Ślęzak w siedzibie Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych „Brama”.
Wernisaż dzieł Beaty Ślęzak z
udziałem Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej, i Zastępcy Prezydenta Stargardu Piotra
Mynca przypomniał zebranym,
że obecna Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1, poza znanym
wszystkim
poczuciem powołania,
W Bramie Wałowej odbył się wernisaż
fotografii Beaty Ślęzak
odpowiedzialności oraz
oboMają one jednak swój drugi wiązku, skrywa również swoją
wymiar. A jest nim pełna niespo- drugą naturę, która swój wyraz
dzianek podróż do wnętrza ludz- odnajduje w podróżach i fotograkiego wnętrza, z całym jego nie- fowaniu. Podziwiając zapis tych
przewidywalnym bogactwem. I podróży, widzowie mogli bezwłaśnie ta strona podróżowania pośrednio poczuć się zaprosze-

ni do udziału w wyprawie pełnej
niespodzianek. Mamy bowiem
do czynienia nie tyle z dziennikiem podróży, co emocjonalnym spojrzeniem na wielowymiarowość świata i ludzi- podkreślonym osobistą perspektywą
autorki.
Nie są to więc zwykłe fotografie,
ani też reporterski zapis z podróży po Norwegii, Portugalii, Holandii, Włoch z karnawałem w
Wenecji, czy Hiszpanii. To raczej
stan emocji zachowany w kadrze
i okruchy rzeczywistości, której artystyczna przeróbka nadała innego wymiaru. Widzowie
mają więc do czynienia z niezwykle osobistymi obrazami autorki.
Kreśląc zupełnie inną rzeczywistość, przykuwają uwagę zapraszając do podróży- możliwej bez
ruszania się z miejsca. Wyprawa bowiem wśród uczuć, doznań
i emocji nie potrzebuje bagaży,
biletu czy dodatkowych opłat…
Porcji nowych wrażeń dostarczył
natomiast gościom wernisażu
brawurowy i ognisty taniec Grety
i Krystiana Kisielewskich, z Akademii Tańca „Prestige”. Pełne namiętności układy taneczne przy
latynoamerykańskich rytmach,
podkreśliły klimat prezentowanych fotografii.

skwerze na roku ulic Marszałka
Józefa Piłsudskiego i Marii Konopnickiej, w kwartale E (ulice i
parking pomiędzy ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego a ul. Juliusza
Słowackiego), Cypriana Kamila
Norwida, Towarowej, Alei Żołnierza – na odcinku od Placu
Słonecznego do ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, Okulickiego oraz Bolesława Krzywoustego. Pasy drogowe dróg Gminy Miasto Stargard, w których
na słupach oświetlenia ulicznego będącego własnością Enea
Oświetlenie, komitety wyborcze
mogą umieszczać bez konieczności uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego własne plakaty związane z agitacją wyborczą na rzecz kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze – wyłącznie po uzyskaniu
zgody właściciela słupów – takich lokalizacji wskazano 155.
Tak jak we wcześniejszym przypadku plakaty powinny być w
formie pionowego prostokąta
o powierzchni nie przekraczającej 1 m2. Takie same zasady
obowiązywać będą w przypadku pasa drogowego ulicy Młyńskiej. Tamtejsze słupy oświetleniowe są własnością Enea Operator. Komitety również wyłącznie po uzyskaniu zgody właści-

Słup ogłoszeniowy znajdujący się w
zieleńcu przy ulicach Konopnickiej-Piłsudskiego, także wydnieje w wykazie.

ciela słupów mogą umieszczać
plakaty i materiały wyborcze bez
uiszczenia opłaty za zajęcie pasa
drogowego.
KR

W tych dniach odeszli do wieczności
Pochówki 9.03.2020
KAZIMIERZ BEZRUDCZYK, lat 86, zmarł 5.03
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 10.03.2020
TOMASZ CHMIELEWSKI, lat 75, zmarł 4.03
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 11.03.2020
EUGENIUSZ WARDAK, lat 84, zmarł 7.03
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
ogłoszenia

Info Starostwo Powiatowe/opr red

Na wernisaż przybyło wielu gości
511 407 627
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Powstanie kolejna ścieżka rowerowa

Miasto ogłosiło konkurs
Na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Bema – wzdłuż ulicy Spokojnej powstanie kolejna w Stargardzie ścieżka rowerowa. Miasto niedawno ogłosiło otwarty konkurs ofert, najprawdopodobniej w połowie marca poznamy wykonawcę ścieżki. Dodajmy, że inwestycja ta jest dofinansowana ze środków
unijnych. W ramach prac powstanie droga rowerowa o długości 660 metrów, chodnik o długości 260 metrów, a także zamontowanych zostanie 15 słupów oświetleniowych LED.
sie i granicach określonych dokumentacją projektowo-kosztorysową, w skład których wchodzą
m.in.: rozbiórki, roboty ziemne,
roboty przygotowawcze, korekty
krawędzi jezdni, konstrukcja i nawierzchnia drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej, chodniki
z kostki betonowej i zatoka autobusowa, oznakowanie pionowe i
poziome, oświetlenie drogi rowe-

rowej z przebudową sieci nn, nasadzenia zastępcze, zieleńce,wycinki. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określony jest przez projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczne (ST), przedmiary
robót oraz pozostałe materiały
przetargowe. Jeśli chodzi o orientacyjne wielkości ilustrujące skalę
zamówienia, to prezentują się na-

Wzdłuż ulicy Spokojnej powstanie ścieżka rowerowa

Do 16 marca można składać
oferty na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spokojnej, na
odcinku od ul. Kościuszki do ul.
Bema w Stargardzie. Projekt pn.:
„Budowa sieci dróg rowerowych
wraz z przebudową ul. Barnima w
Stargardzie w celu zintegrowania
systemu transportu publicznego”
dofinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś prioryteto-

wa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona
multimodalna mobilność miejska
i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty
pozakonkursowe. Czego dotyczy
przedmiot zamówienia? Wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Spokojnej
na odcinku od ul. Kościuszki do
ul. Bema w Stargardzie, w zakre-

Ścieżka rowerowa ma mieć 660 metrów bieżących

Skrzyżowanie Piłsudskiego i Konopnickiej

Citroen zderzył się ze Skodą
W miniony czwartek, 5 marca na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Konopnickiej doszło
do zdarzenia drogowego z udziałem 2 samochodów osobowych.
Jak
poinformował
podkom. Krzysztof Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej
Policji do zdarzenia doszło kilka minut przed godziną 23.
35-letni stargardzianin kierujący pojazdem marki Citroen
C5 jadąc ulicą Piłsudskiego nie
ustąpił pierwszeństwa przejaz-

du 36-letniemu stargardzianinowi jadącemu pojazdem marki Skoda. Mężczyzna jechał ulicą Konopnickiej.
W wyniku tego doszło do
zderzenia pojazdów. Kierowca
Citroena oraz jego dwaj pasażerowie zostali zabrani do szpitala
na badania, ale jak poinformo-

wał podkom. Krzysztof Wojsznarowicz obrażenia których doznali nie zagrażają ich życiu.
Kierowca Skody jechał sam
i jemu na miejscu zdarzenia
udzielono pomocy medycznej.
Obaj kierujący byli trzeźwi.
red

Kierowca Citroena nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy Skody w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. Foto. Stoją!Stargard
redakcja@dziennikstargardzki.pl

stępująco: droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej - 660 mb
(metrów bieżących), - 2000 m2;
chodnik z kostki betonowej - 260
mb, - 560 m2; oświetlenie ledowe 15 słupów. Termin składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu przewidziano na 16 marca br. do godziny 10:00.
KR
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Rodzice poinformowali Rzecznika Praw Dziecka

Dzieci z alergią nie zostały przyjęte do żłobka miejskiego
Dyrekcja Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie podjęła kontrowersyjną decyzję, o nieprzyjęciu do placówki dzieci z alergią pokarmową. Taka
decyzja zbulwersowała rodziców, którzy m.in. poinformowali Rzecznika Praw Dziecka. O całej sytuacji została poinformowana także radna Monika Kieliszak, która w związku z tym skierowała do prezydenta Miasta swoje zapytania. Z odpowiedzi magistratu wynika, że alergia o której mowa nigdy nie stanowiła powodu odmowy przyjęcia dzieci do żłobka. Dlaczego zatem doszło do takiej sytuacji?

Radna Monika Kieliszak skierowała do Prezydenta Miasta zapytania w sprawie odmowy przyjęcia dzieci do żłobka miejskiego

Radna Monika Kieliszak skierowała do Prezydenta Stargardu zapytania, w którym mówi o
tym, że zgłosiła się do niej grupa rodziców, którzy są zainteresowani przebiegiem rekrutacji
do żłobka miejskiego. W przedstawionej radnej dokumentacji
zawarte są informacje dotyczące
wykluczenia z procesu naboru
dzieci z alergią pokarmową, pomimo że rodzice zobowiązują się
do dostarczania odpowiednich
produktów zastępczych. Rodzice dwojga dzieci złożyli skargi do
Rzecznika Praw Dziecka na dyskryminację w procesie naboru. Z
informacji uzyskanych od rodziców wynika, że rodzice innych
dzieci są zdeterminowani ukrywać alergie dzieci, bo nie stać
ich na korzystanie z droższego
prywatnego żłobka. W związku
z tym radna Monika Kieliszak
skierowała do magistratu swoje pytania wynikające z przytoczonej historii. - Panie Prezydencie proszę o odpowiedź, czy rzeczywiście miały miejsce odmowy przyjęcia do żłobka dzieci z
powodu alergii pokarmowych, a
jeśli tak, czym to było spowodowane? Rodzice podnoszą, że wystarczyło zastąpić jedną mieszankę mleczną (Bebico stosowane w
placówce) na dostarczoną przez
rodzica, by alergia została opanowana. W uzasadnieniu odmowy
przyjęcia dziecka rodzice wskazują na fakt, że nie ma miejsca do
przygotowywania odrębnych posiłków dla tych dzieci. Wszystko jednak wskazuje, że nie byłoby takiej potrzeby, gdyż alergie
nie są zagrażające życiu, co poświadczał lekarz alergolog (gdyby doszło do przypadkowego skażenia mlekiem Bebico) w odpowiednim zaświadczeniu. Jak często zgłaszają się rodzice z dziećmi

z tego typu dolegliwościami i czy
ich podania są odrzucane? Jaka
jest różnica w cenie opieki w żłobku miejskim i żłobku prywatnym?
Czy niwelowaniu tych różnic nie
miały służyć dopłaty z budżetu miasta do działalności żłobków prywatnych? Czy dokonywane są kontrole w związku z realizacją uchwały rady miejskiej dotyczącej dofinansowania żłobków,
w szczególności, czy dotacja z budżetu nie stanowi zysku prywatnych podmiotów, skoro dociążają one opłatami rodziców? - dopytuje radna Monika Kieliszak.
Odpowiedzi na pytania radnej
udzieliła Zastępca Prezydenta
Ewa Sowa. - W odpowiedzi na
Pani zapytanie dotyczące możliwości
uczęszczania do Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie dzieci z alergią oraz
nietolerancją
pokarmową,
uprzejmie informuję, iż obowiązujące w niniejszym zakresie
przepisy zawarte w Statucie
Placówki, stanowiącym załącznik
do uchwały Nr VI/81/2011
Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 26 kwietnia
2011 r., zmienionej uchwałą
Nr XXIII/259/2012 z dnia 27
listopada 2012 r., uchwałą Nr
XLI/486/2014 z dnia 26 sierpnia
2014 r. oraz uchwałą Nr
XI/102/2015 z dnia 29 września
2015 r., nie wykluczają możliwości
uczęszczania do Placówki dzieci z alergią oraz nietolerancją pokarmową. Jednocześnie z informacji uzyskanych od Dyrektora Żłobka Miejskiego wynika, iż
stwierdzona alergia lub nietolerancja pokarmowa nigdy nie
stanowiły przedmiotu odmowy przyjęcia dziecka do Placówki – informuje Ewa Sowa. Jak za-

znacza Zastępca Prezydenta, w
trakcie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do żłobka rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką zobowiązany
jest – zgodnie z art. 3a ust. 1 pkt
6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze
zm.) - do przedstawienia, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, danych o stanie zdrowia,
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Niniejsze
informacje niezbędne są dyrektorowi placówki nie tylko do zagwarantowania dzieciom właściwej opieki ale również do określenia niezbędnej ilości personelu zatrudnionego w żłobku. W
myśl bowiem art. 15 ust. 1 i 2 ww.
ustawy skład personelu dostosowany jest do liczby dzieci uczęszczających do żłobka, a jeden
opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy
w grupie znajduje się dziecko
wymagające szczególnej opieki
maksymalnie nad pięciorgiem
dzieci. - Dzieci z alergią oraz nietolerancją pokarmową wymagają szczególnej opieki w Żłobku.
Dlatego też konieczne jest zebranie od rodziców istotnych o dzieciach informacji. Podczas składania Karty Zgłoszenia Dziecka do
Żłobka należy m.in. udzielić odpowiedzi na podane w niej pytanie: „Czy dziecko jest uczulone, a
jeżeli tak – to na co?”. W przypadku udzielenia informacji potwierdzającej uczulenie lub podejrzenia alergii czy nietolerancji
pokarmowej u dziecka już
uczęszczającego do Żłobka, rodzice proszeni są o konsultacje z
lekarzem specjalistą, a w okresie
badań, czy prowokacji na dane
produkty, zaleca się by dziecko

pozostawało pod ich opieką. Podyktowane jest to koniecznością
zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków w trakcie diagnozowania. Dopiero po zweryfikowaniu przyczyny alergii, tj. po
dostarczeniu przez rodziców stosowanego zaświadczenia od lekarza specjalisty o stwierdzonej
u dziecka alergii pokarmowej
ze wskazaniem zakresu produktów wyłączonych z diety, Dyrektor Żłobka zaleca powrót do Placówki. Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie wyjaśniam, iż w
Żłobku Miejskim nie ma możliwości realizowania diet eliminacyjnych w oparciu o prośbę lub
oświadczenie rodziców, a także
w oparciu o zaświadczenie o podejrzeniu alergii pokarmowej wydane przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej. Dlatego też
Dyrektor Żłobka, mając na uwadze konieczność zagwarantowania dziecku właściwej opieki z
uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, zaleca w każdym
przypadku by w okresie badań
dziecko pozostawało pod opieką
rodziców – wyjaśnia Ewa Sowa.
Zastępca Prezydenta odnosząc
się z kolei do kwestii różnicy w
wysokości opłat ponoszonych
przez rodziców za pobyt w żłobku miejskim oraz w placówkach
prowadzonych przez podmioty
prywatne wyjaśnia, iż zgodnie
z uchwalą Nr VI/83/2011 Rady
Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 kwietnia 2011
r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w
Żłobku Miejskim w Stargardzie
Szczecińskim (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 68, poz.
1223 ze zm.) opłata stała za pobyt w Placówce wynosi aktualnie
495 zł. Z kolei w żłobkach niepu-

blicznych funkcjonujących na
terenie Stargardu i dotowanych z
budżetu miasta opłaty stałe wynoszą od 600 zł do 850 zł. - Jednocześnie uprzejmie informuję, iż
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały Nr XI/100/2015 Rady
Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 września 2015 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Stargard
Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3815 ze
zm.) środki pochodzące z dotacji
mogą być przeznaczone wyłącznie na: wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, w tym wynajem pomieszczeń, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych,
środków pielęgnacyjnych, wyżywienia oraz pokrycie innych kosztów związanych bezpośrednio z
opieką nad dziećmi. Kontrole w
zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oraz warunków i
jakości
świadczonej opieki w żłobkach
prowadzone są natomiast, zgodnie z uchwałą Nr VIII/104/2011
Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 21 czerwca
2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru na żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami, zmienioną uchwałą Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 września 2015 r., raz w
roku kalendarzowym w przypadku placówek prowadzonych przez
okres krótszy niż 3 lata oraz nie
rzadziej niż raz na 3 lata w przypadku placówek prowadzonych
przez okres powyżej 3 lat – kończy Ewa Sowa.
KR
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Fortepian sięgnął bruku…

Jak mówił kiedyś papież Franciszek, polityka wydaje się być
czymś brudnym właśnie dlatego, że nie ma tam odpowiednio
dużo ludzi wierzących! To czego potrzebujemy, to głębokiego
zaangażowania wierzących katolików w politykę, oczywiście
na najwyższym poziomie merytorycznym – pisze w tym temacie także jeden z katolickich
publicystów. To wejście świeckich kościołów w politykę może
i powinno zrodzić bardzo dobre
owoce, ale zupełnie co innego
jest wtedy, gdy zachodzi proces
odwrotny i to polityka wchodzi
do kościoła i bynajmniej nie po
to, aby wyznać tam swoje winy...
Jest oczywiste w świetle
Ewangelii, Tradycji i dokumentów magisterium, że kościół
ma w swoim podstawowym posłannictwie zadania i misję ponadczasową, ponad ziemskimi
racjami i celami. Dotyczy ona
bowiem losu wiecznego człowieka, czyli jego zbawienia. Ze
względu na to nie dające się porównać z niczym ziemskim zadanie, Kościół w całej swojej
wieloaspektowej naturze jest
zanurzony w sacrum, jak mówi
soborowa konstytucja Lumen
Gentium: jest sakramentem
czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju
ludzkiego…
Zatem jakiekolwiek, wynikające z ludzkiej pychy i ignorancji, czy to kapłanów czy wiernych pozwalanie na sprowadzanie Kościoła - w tym, w
jego ziemskim instytucjonalnym przejawie - do roli narzędzia w osiąganiu celów niesłużących zbawieniu jest degradacją a w zasadzie profanacją, na
którą nie mogą się godzić nie
tylko wierni ale i wszyscy, którzy mają na względzie jakiekolwiek zobiektywizowane dobro
nawet wtedy, gdy to dobro różnie rozumieją.
Ów transcendentny „boski”
charakter misji kościoła powodował zawsze historycznie z
jednej strony wściekłość „wyzwolonych” sił zła (stąd okresoredakcja@dziennikstargardzki.pl

we prześladowania kościoła) i z
drugiej strony pewien respekt
przeciwników czy tylko nawet
agnostyków z różnych powodów, kryjących się z otwartym
demonstrowaniem swojej niechęci do kościoła religii, wierzących. Taka sytuacja samo-wymuszonego respektu miała
np. miejsce w PRL, zwłaszcza w
okresie po 56 roku.
Wynikająca z chrześcijańskiej
antropologii afirmacja człowieka jako dziecka Bożego, czyniła z Kościoła hierarchicznego naturalnego partnera wszelkich działań wyzwoleńczych
podejmowanych na niwie społecznej, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie brukanie godności
miało wymiar państwowy, systemowy- tak jak to było w komunizmie. Dlatego historyczny fenomen Solidarności w tak
wielkim stopniu szukał (i znajdował) oparcia i inspiracji w kościele i w wierze.
Solidarność miała w swoich
szeregach różne grupy i osoby również takie, którym daleko było ideowo do chrześcijaństwa, do katolicyzmu i Kościoła Chrystusowego. Jednak nawet Ci „oddaleni” darzyli kościół szacunkiem i to nie tylko z powodu wdzięczności za
otrzymywane wsparcie w walce solidarnościowej o wolność,
ale także dlatego, że intuicyjnie wyczuwali, że jest etycznie
słuszne, aby „profanum” nie kalać „sacrum”, czyli nie wchodzić
z politycznymi butami w miejsce, gdzie Bóg jest dla Człowieka a Człowiek, klęczy w uniżeniu przed swoim Bogiem. Osobiście spotkałem w Solidarności wielu takich ludzi, niektórzy
z nich z latami bardzo zbliżyli
się do kościoła i stali się świadomymi i gorliwymi wiernymi
już późniejszym wieku.
Nie zmieniało też tej - powszechnej wówczas prawidłowości czyli rozumienia odmienności misji Kościoła - nawet daleko idące zaangażowanie niektórych kapłanów w Solidarność. Na ogół trwali oni
nadal jako kapłani kościoła powszechnego gotowi służyć…
wszystkim, zbawienie człowieka pozostawało ich głównym
celem, głównym konstruktem
ich misji, główną życiową pasją... Niewątpliwie w utrzymywaniu takiej właściwej samo-kondycji kościoła i jego duchowieństwa wielkie znaczenie
miał fakt, że od 1978 roku do
2005, a więc przez cały okres
walki Solidarności papieżem
był święty Jan Paweł II...
Sytuacja ta jednak zaczęła się
zasadniczo zmieniać w drugiej

części pierwszej dekady XXI
wieku. W jakiś dziwny sposób
zaczęli ewoluować mentalnie i
wierni i duchowieństwo. Nastąpiło też niezrozumiałe niespotykane wcześniej zawłaszczanie historii i teraźniejszości polskiego Kościoła (historii Solidarności także), także zawłaszczanie jego przestrzeni „sacrum”
przez jedną formację polityczną. Niestety działo się to za
przyzwoleniem a nawet za zaproszeniem wielu mających w
kościele władzę hierarchiczną.
Eskalacja zjawiska nastąpiła po objęciu przez tę formację
polityczną władzy ziemskiej...
Eskalacja na tyle skuteczna, że
niektórzy duchowni najwyraźniej zapoznali cel, jaki opisywała wspomniana na początku konstytucja Lumen Gentium
i zamiast jako dusz-pasterze
być: znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju
ludzkiego… to trudno nie odnieść wrażenia, że uznają oni za
prawe i sprawiedliwe zjednoczenie i godny jedności tylko jeden fragment rodzaju ludzkiego, fragment ten obecnie ... politycznie słuszny.
W tym zupełnie innym statusie kościoła, w obszarze jego
społecznej aktywności, przejawia się zasadnicza różnica pomiędzy minionym już czasem:
czasem współdziałania Kościoła z Solidarnością w okresie,
gdy była ona dominującą w kraju siłą polityczną, a trwającym
aktualnie czasem: czasem postępującego podporządkowania się PiS-owi, włącznie z aktywnym uczestnictwem niektórych kapłanów w politycznych
propagandowych hucpach. Jest
to taka różnica, jaka istnieje pomiędzy słusznym wspieraniem
racji stanu państwa mojej Ojczyzny a służbą interesowi politycznemu jednej partii nawet
wtedy, gdy ona rządzi.

Wieści z Gmin

Foto. Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców.

Rekowo

W minioną sobotę, 7 marca w miejscowości Rekowo, w Gminie
Kobylanka odbyły się warsztaty Castorama Majsterkowo. Dzieci przy
użyciu kleju i drewnianych elementów tworzyły pojazdy. To była wspaniała zabawa.

Kobylanka

Mieszkańcy Kobylanki w Centrum Kultury i Rekreacji mogli obejrzeć
spektakl – Babski Kabaret z kobietami, dla kobiet, o kobietach. W rolach głównych wystąpiły Lidia Stanisławska, Barbara Wrzesińska i Emilia Krakowska. Koła Gospodyń Wiejskich KGW Złoty Liść z Kobylanki i KGW z Reptowa podarowały kosze z naszymi regionalnymi wyrobami.

Marek Słomski

Autor jest historykiem, wieloletnim działaczem Solidarności, członkiem tego związku
od 80 roku, działaczem regionalnych władz podziemnych od
87, reaktywującym związek w
podregionie Nowogard jeszcze
przez jego ponowną rejestracją
w kwietniu 1989 roku, członkiem Zarządu Regionu NSZZ
Solidarność w Szczecinie od
89 roku, potem wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ
Solidarność w Szczecinie do
1997 roku i członkiem Komisji
Krajowej NSZZ „S” dwóch kadencji.

Stara Dąbrowa

W Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie świętowano Dzień
Kobiet. Z tej okazji przygotowano wernisaż wystawy Ludmiły Sabadini
pt. „Kobiety”. Ponadto dla kobiet wystąpiła Kapela z Łęczycy, pod kierownictwem Marka Cieśli. Szczecińska orkiestra w składzie Zenosław
Borkowski, Alina Grochowska, Adam Jeleń, Ruigi Dong wystąpiła w
koncercie „Brunetki, Blondynki...”.
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Gmina Marianowo

Aktywnie spędzali
czas wolny
Stowarzyszenie Rozwoju wsi Dalewo i Gogolewo od 27
września 2019 r. do 27 lutego 2020 r., realizowało projekt
grantowy w ramach Akademii wolnego czasu „NIE SIEDŹ
W DOMU! ZRÓBMY COŚ RAZEM”. W ramach projektu
odbyły się różne wydarzenia.

Raz w tygodniu odbywały się zajęcia fitess i gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia rekreacyjne połączone
z elementami fitness i gimnastyki korekcyjnej odbywały się pod
fachowym okiem pani Ani. Panie
spotykały się raz w tygodniu przez
godzinę. 7 listopada odbyły się zajęcia rękodzielnicze z szycia Świętych Mikołajów. 11 stycznia miały miejsce warsztaty z wykonania
Śnieżynki, 7 lutego warsztaty rękodzielnicze z szycia zajęcy wielkanocnych. Te trzy ostatnie wydarzenia odbyły się pod wspólnym tytułem „Tańcowała igła z nitką”. We
wszystkich zajęciach udział brali mieszkańcy gminy Marianowo,
głównie Panie, Panowie wspierali Nas swoją praca wolontariacką. Udział w zajęciach był bezpłatny, decydowała kolejność zgłoszeń. Zajęcia w Gogolewie cieszyły się dużą popularnością, wszyscy
wspólnie spędzali wolny czas w
sposób atrakcyjny i aktywny. Osoby biorące udział w tych wydarzeniach, wyrażały i wyrażają ogromne zadowolenie z możliwości wyjścia z domu, poznania ciekawych

form aktywności i bycia w gronie ciekawych ludzi. Dla wszystkich był to ciekawy czas spędzania wolnego czasu. Wspólne zajęcia rękodzielnicze oraz fitness procentują tym, ze uczestnicy projektu spotykają się wspólnie na Świetlicy w Gogolewie i tworzą niecodzienne rzeczy, wykorzystując
umiejętności nabyte w czasie realizacji projektu. Dzięki temu wiemy, że takie propozycje skierowane są do mieszkańców, integrują
lokalne środowisko, i w doskonały
sposób wykorzystują zasoby kulturowe społeczności. Bardzo mocno
dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizacje projektu. Warsztaty i wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Dalewo i Gogolewo organizowane w ramach „Wdrażanie
Lokalnej Strategii” , na którą dofinansowanie z samorządu województwa zachodniopomorskiego
otrzymało Stowarzyszenie WIR –
wiejska Inicjatywa Rozwoju”.

Kolejne ułatwienia dla pasażerów

Przesiadki będą prostsze
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji wprowadziło kolejne zmiany dla swoich klientów.
Na monitorach w autobusach pojawiły się dodatkowe informacje. Oprócz nazwy najbliższego przystanku, wyświetlają się także numery linii, które zatrzymują się w danym miejscu.
Nowa funkcja przede wszystkim ułatwia pasażerom przesiadki. Czytelne oznaczenie ze strzałką wskazuje, jakie jeszcze autobusy zatrzymują się na konkretnym
przystanku. To wygodne rozwiązanie – szczególnie dla osób, które rzadziej korzystają z komunikacji miejskiej albo poruszają się
po różnych trasach. Dzięki dodatkowej informacji pasażerowie nie
będą już mieli wątpliwości, czy powinni wysiąść w danym miejscu.
MPK wprowadza różne rozwiązania ułatwiające stargardzianom
poruszanie się po mieście. Niedawno na przystankach przy ul. S.
Czarnieckiego i ul. Szczecińskiej Na monitorach w autobusach oprócz nazwy przystanku wyświetlą się również nupojawiły się tablice dynamicznej mery linii, które zatrzymują się na danym przystanku
informacji pasażerskiej. Wyświetlają się na nich aktualne godzi- go posiadacze Stargardzkiej Karty let sieciowy 30-dniowy normalny i
ny przyjazdu autobusów poszcze- Mieszkańca kupują bilety MPK w 20 zł za ulgowy.
Info UM/opr red
gólnych linii. Dodatkowo od lute- atrakcyjnych cenach – 40 zł za bi-

Uczniowie z SP 10 będą
widoczni na drodze
Maluchy z zerówki otrzymały od miasta kamizelki odblaskowe. Takie elementy znacznie
zwiększają widoczność na drodze. Nie zastąpią jednak wiedzy, którą warto przekazywać
dzieciom od najmłodszych lat.
Podczas spotkania z maluchami rozmawiano m.in. o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię. Krótką pogadankę na ten temat przygotował Jacek Fabisiak,
dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Zerówkowicze wprawdzie
nie chodzą jeszcze sami do szko-

ły, ale taka wiedza przyda się już
teraz. Kiedy staną się bardziej samodzielni, będą świadomymi
uczestnikami ruchu drogowego.
Pogadanki o bezpieczeństwie
są prowadzone w szkołach podstawowych w całym mieście. Najmłodsi stargardzianie zyskują
cenną wiedzę i otrzymują – czę-

sto swoje pierwsze – elementy
odblaskowe. Warto pamiętać, że
odblaski powinni nosić także dorośli. To zwiększenie widoczności zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy na dworze
szybciej robi się ciemno.
Info UM/opr red

Info UG Marianowo/opr red

Podczas warsztatów rękodzielniczych pani wykonały zające wielkanocne

Maluchy z zerówki otrzymały od miasta kamizelki odblaskowe. Ponadto dowiedziały się jak bezpiecznie poruszać się po drodze i w jej pobliżu
511 407 627
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Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Specjalisty do spraw kadr

•
•
•
•

Od kandydata oczekujemy:
Doświadczenia w zarządzaniu kadrami;
Samodzielności, dobrej organizacji pracy, systematyczności i rzetelności;
Łatwości i swobody w przyswajaniu wiedzy;
Chęci rozwijania się;
Wymagane dokumenty:

•
•
•
•

CV;
List motywacyjny;
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 5 do dnia 9 marca 2020 roku,
w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „Specjalista ds. kadr ”.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pan Grzegorz Wasilewicz, tel. 913926216, e-mail:
kadry@nowogard.pl, pokój 201.

Zapraszamy do skorzystania z usług powstającego
w budynku szpitala rejonowego w Nowogardzie

Prywatny Zakład Opieki
który będzie oferował usługi w zakresie:

• profesjonalnej, całodobowej pielęgnacji i kontynuacji leczenia osób przewlekle
chorych, które przebyły leczenie szpitalne, ukończyły proces diagnozowania, leczenia
operacyjnego i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia
i sposób niepełnosprawności wymagają kontroli lekarskiej profesjonalnej,
• całodobowej pielęgnacji osób starszych, z demencjami oraz innymi przewlekłymi
chorobami, które wymagają opieki 24h pod okiem wyszkolonej kadry prowadzona
będzie rehabilitacja oraz wedle potrzeb terapia zajęciowa
• oferujemy pobyt stały lub czasowy

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 503 783 645
lub mailem fdj@o2.pl
redakcja@dziennikstargardzki.pl
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Sygnały Czytelników

Płacą za odpady, których nie produkują?
Mieszkanka Stargardu chcąca zachować anonimowość zaprezentowała naszej redakcji swoją okazałą kolekcję niewykorzystanych kodów kreskowych,
które powinna naklejać na workach z poszczególnymi odpadami, odbieranymi z jej posesji. Problem w tym, że samotnie mieszkająca kobieta nie była
wstanie wyprodukować tyle odpadów ile otrzymała kodów, pomimo tego, że uiszcza najniższą z możliwych opłat. Co w związku z tym? Kobieta domaga
się odpowiedzi, czy otrzyma zwrot kosztów za niewykorzystane kody na odpady, bo skoro ich nie generuje, to dlaczego za nie płaci?
Ile odpadów wyprodukuje samotna kobieta?
Do naszej redakcji z prośbą o interwencję zwróciła się mieszkanka Stargardu (dane do wiadomości
redakcji), która mieszkała w domku jednorodzinnym oraz posiadała swoją działkę. Kobieta zwróciła
uwagę na gromadzenie odpadów i
ich wywóz. Chodzi o kody kreskowe, które są dostarczane do właścicieli posesji, kody są przeznaczone
do naklejania na dane worki w zależności od rodzaju odpadów. Problem w tym, że nasza Czytelniczka
nigdy nie była w stanie wyprodukować tyle odpadów, aby wszystkie worki, które jej zgodnie z tymi
kodami przysługują wykorzystać.
W efekcie uzbierała całkiem okazałą kolekcję niewykorzystanych
kodów. - Wówczas mieszkałam w
domku, posiadałam tam również
działkę. Mieszkałam sama, zatem
ile ja musiałabym zarabiać, żeby
przez cały tydzień nazbierać cały
worek danych odpadów? Ja taki kubeł śmieci zbieram cały miesiąc, ale
przyjeżdżali pracownicy MPGK i
wywozili worki zapełnione niekiedy
do połowy, a innym razem z jeszcze
mniejszą ilością odpadów. Tyle ile
mam tych kodów, tyle jest zakupionych dla mnie worków, ale wychodzi na to, że właśnie tyle tych worków nie wykorzystałam. Nie jestem
odosobnionym przypadkiem, bo
wszyscy moi sąsiedzi mają mnóstwo
nie wykorzystanych kodów. Uważam, że skoro tych worków nie wykorzystałam, to po co mam płacić
za kolejne, których pewnie i tak nie
wykorzystam? - dopytuje mieszkanka Stargardu. Problemem są
również rodzaje odpadów. Jak zauważa nasza Czytelniczka niektórych odpadów nigdy nie gromadziła, bo ich po prostu nie produkowała... - Miałam na swojej działce trzy kury i koguta, wszelkie odpady z żywności zjadały kury, a więc
takich odpadów nie mam. Obornik był na działkę, trawę koszę i suszę do pościelenia – więc nie mam
tego typu śmieci. Mimo wszystko regularnie płacę przyjętą stawkę, jako
osoba samotna, która nie produkuje tyle odpadów ile średnio dla nas
określono. Te kody, które zgromadziłam pokazują ile tych worków w
ostatnich miesiącach nie wykorzystałam. Co prawda przeprowadziłam już się i nie będę w ten sposób
gromadzić odpadów, co w domku,
ale jednak chcę zwrócić na to uwagę, bo wszyscy moi sąsiedzi wciąż
tak samo płacą i nie wykorzystują

worków – mówi nasza Czytelnicz- w Biurze Obsługi Mieszkańca. Za- worków oddał. Wszystkie takie inka. Skontaktowaliśmy się z MPGK pytaliśmy w związku z tym, czy ist- formacje raz w miesiącu przekazyw celu wyjaśnienia całej sprawy. nieje możliwość zwrotu niewy- wane są do ZUK. Ustaliliśmy również czy w związku z zalegającymi
kodami kreskowymi mieszkańcy
zgłaszali ten problem bezpośrednio do MPGK lub Urzędu Miejskiego? - Informacje o zalegających
kodach kreskowych u mieszkańców
napływały do Spółki w 2019 r. Jednak w uwagi na zawarty punkt w
umowie, który mówił, że kody muszą być dostarczane raz na kwartał
do mieszkańców, Spółka te kody dostarczała. Sugestie mieszkańców zostały wzięte pod uwagę i w umowie
na 2020 rok pojawił się zapis o kodach dostarczanych co najmniej raz
w roku. Mieszkańcy nie zakupują
worków do segregacji. Worki były i
są dostarczane mieszkańcom w pakiecie startowym. Załogi wywozowe
pozostawiają worki w ilości równej
wystawionym workom przez mieszkańca w dniu odbioru. Czyli odbywa się tzw. wymiana – zaznacza Jerzy Zinko.
Za co płacą stargardzianie?
Skontaktowaliśmy się również
z ZUK, w celu ustalenia m.in. ile
wynosi opłata za wywóz odpadów
z terenu domków jednorodzinnych oraz co w tej opłacie jest zawarte? Wysokość stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych określona jest
w uchwale nr XII/117/2015 Rady
Miejskiej w Stargardzie z dnia 27
października 2015 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopomorskiego z
2015 r. poz. 4123 oraz z 2019 r. poz.
Nasza Czytelniczka prezentująca kolekcję kodów kreskowych niewykorzystanych 5603). Zgodnie z przepisami opław ostatnich miesiącach
ta dla nieruchomości jednorodzinJak poinformował naszą redakcję korzystanych kodów kreskowych, nych wynosi odpowiednio: za jedJerzy Zinko, Kierownik Zakładu a co za tym idzie rekompensaty no gospodarstwo domowe: 37,00
Oczyszczania Miasta, kody kresko- opłaty, którą mieszkańcy płacą na- zł, od gospodarstwa domowego
we są dostarczane mieszkańcom wet jeśli nie wykorzystują kodów jednoosobowego; 64,00 zł, od gona każdą nieruchomość co naj- i worków? - Nie ma możliwości spodarstwa domowego dwuosobomniej raz w roku. Wynika to z za- zwrotu niewykorzystanych kodów wego; 85,00 zł, od pozostałych gowartej Umowy z Zarządem Usług kreskowych. Kody kreskowe posia- spodarstw domowych. W przypadKomunalnych. Przyjęta przez ZUK dają unikalny numer, który zawiera ku, gdy odpady komunalne nie są
ilość kodów to: dla odpadów typu imię i nazwisko właściciela, od któ- zbierane i odbierane w sposób sePET 10 sztuk, dla odpadów typu rego są odbierane odpady komunal- lektywny, miesięczna stawka opłatrawa, liście 10 szt., dla odpadów ne, adres nieruchomości, rodzaj od- ty za gospodarowanie odpadatypu makulatura 7 szt., dla odpa- bieranego selektywnie odpadu. Od 1 mi komunalnymi równa jest dwudów typu szkło 5 szt. W poprzed- stycznia br. wszyscy mieszkańcy zo- krotnej wysokości wyżej wskazaniej umowie z ZUK kody musiały bowiązani są do segregacji odpadów nych stawek. Obowiązek ponoszebyć dostarczane do mieszkańca w i nie ma możliwości, aby mieszka- nia opłaty za gospodarowanie odtych samych ilościach jeden raz na niec nie wykorzystał ani jednego padami komunalnymi powstaje w
kwartał. Dodatkowo, jeżeli miesz- worka czy kodu kreskowego – infor- przypadku nieruchomości, na któkańcowi skończyły się jakieś kody muje Jerzy Zinko. Spółka nie pro- rej zamieszkują mieszkańcy - za
to ma on możliwość pobrania ich wadzi również ewidencji, kto, ile każdy miesiąc, w którym na danej

nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W sprawach dotyczących
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
(EKOPUNKT); obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a także: koszty
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych. W zamian
za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewniono właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich
rodzajów odpadów komunalnych
powstających w gospodarstwach
domowych, a więc odbieranie odpadów z terenu nieruchomości objętej gminnym systemem, a także przyjmowanie odpadów przez
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych EKOPUNKT,
oraz działający na terenie EKOPUNKU Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz Punkt
Rzeczy Używanych. Obowiązek
utrzymania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
Nie mniej jednak, Operator systemu (ponad obowiązek właściciela
nieruchomości) jest również zobowiązany do mycia pojemników na
odpady. Usługa świadczona jest w
ramach już wnoszonej opłaty na
wcześniejsze zgłoszenie właściciela
nieruchomości do Operatora. Pojemniki na odpady będą myte na
zgłoszenie właściciela nieruchomości: w okresie od 1 listopada do
31 marca: jeden raz; w okresie od 1
kwietnia do 31 października: raz w
miesiącu, z zastrzeżeniem pkt poniżej; duże pojemniki na odpady
segregowane (tzw. dzwony) maksymalnie 1 raz w okresie letnim (tj.
od maja do września) i jeden raz w
okresie zimowym (od październi511 407 627
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ka do kwietnia).
Nie wykorzystasz worków i tak
za nie zapłacisz...
Zapytaliśmy ZUK o to, czy w
sytuacji, gdy mieszkaniec nie ma
szans na wykorzystanie przyjętej
liczby worków i kodów na dany
okres, taka osoba może domagać
się niższej stawki za wywóz odpadów, a także dlaczego za sprawą
kodów kreskowych, nie można wyliczyć rzeczywistej kwoty jaką powinni płacić mieszkańcy poszczególnych posesji jednorodzinnych?
- Zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , właściciele nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani ponosić na rzecz
gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6m ust. 1
tej ustawy właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację, w której zgodnie z prawem
miejscowym określa m.in. wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami. Od 01.07.2013 r. deklaracje lub
decyzje naliczające opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastąpiły umowy na odbiór odpadów, które nie mają już charakteru cywilnoprawnego (tzn. opłaty nie należy traktować jak zapłaty za usługę świadczoną w wyniku zawarcia umowy, tak jak to było
do 30.06.2013 r.), lecz mają charakter publicznoprawny. W związku z
tym, w przypadku zamieszkiwania
na nieruchomości, co najmniej jednej osoby, obowiązek zapłaty ciąży
na właścicielu nieruchomości. Obowiązek ten powstaje z mocy samego prawa (art. 6i przywołanej ustawy), a nie z faktu zawarcia umowy, świadczenia usługi odbioru odpadów lub zużycia kodów kreskowych. W związku z tym, właściciel nieruchomości, jest zobligowany do pokrycia należności wynikających z naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na jego nieruchomości. Rzeczywistą kwotą jaką powinien zapłacić mieszkaniec będzie
zatem stawka uzależniona od rodzaju prowadzonego gospodarstwa
domowego, tj., w przypadku zabudowy jednorodzinnej: 37,00 zł, od
gospodarstwa domowego jednoosobowego; 64,00 zł, od gospodarstwa
domowego dwuosobowego; 85,00 zł,
od pozostałych gospodarstw domowych – informuje Kierownik Działu Odbioru i Zagospodarowania
Odpadów Julita Siek. Jak informuje
ZUK realizacja zadań na rok 2020
była przygotowywana w momencie przygotowywania specyfikacji
istotnych warunków świadczenia
usług dla zadania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Stargard. Nie mniej jednak uwagi dotyczące funkcjonowania systemu zbierane są na bieżąco,
ponieważ dynamika zmian ustaredakcja@dziennikstargardzki.pl

wowych powoduje konieczność
wprowadzania zmian również w
przepisach prawa miejscowego, a
zatem i często modyfikacji gminnych systemów gospodarowania
odpadami komunalnymi, tak jak
to było na przełomie roku 2019 i
2020, kiedy od 1 stycznia wprowadzono obowiązek segregacji odpadów wobec wszystkich właścicieli nieruchomości oraz wydzielania
dodatkowej frakcji odpadów jaką
są odpady kuchenne. - Na podstawie umowy na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Stargard w latach 20162019, kody kreskowe dostarczane
były właścicielom nieruchomości jeden raz na kwartał. Przy czym Operator umożliwił jednocześnie samodzielny odbioru tych kodów w Biurze Obsługi Mieszkańców (BOM,
MPGK Sp. z o.o. ). W związku z tym,
że do Zarządu Usług Komunalnych
w Stargardzie wpływały sygnały od
mieszkańców, które wprost wskazywały na za dużą częstotliwość przekazywania kodów kreskowych, w
postępowaniu na odbiór odpadów
w 2020 r. częstotliwość ta została
zmniejszona. Od 1 stycznia 2020 r.
Operator systemu jest zobowiązany do przekazywania kodów kreskowych, właścicielom nieruchomości
co najmniej raz w roku, a nie raz na
kwartał jak to było do 31 grudnia
2019 r. Operator systemu umożliwi
również mieszkańcom samodzielny
odbiór kodów kreskowych w BOM.
Worki na odpady przekazywane
będą tak jak dotychczas, a więc na
bieżąco podczas odbioru worków z
odpadami selektywnie gromadzonymi (w ilości odpowiadającej ilości
odebranych worków z odpadami) –
mówi Julita Siek.
Nie dostrzegają wad w gminnym systemie
Jak zauważa Kierownik Działu Odbioru i Zagospodarowania Odpadów w ocenie Zarządu
Usług Komunalnych w Stargardzie gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta został przygotowany
z należytą starannością i zapewnia mieszkańcom miasta wszelkie
narzędzia niezbędne do właściwego gospodarowania odpadami, a
więc: Rada Miejska podjęła ważne akty prawa miejscowego kształtujące gminny system; nieruchomości zostały wyposażone w niezbędne pojemniki i worki na odpady oraz w systemy identyfikacyjne
(chipy i naklejki z kodami); zawarto umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających w
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miasta Stargard; pomimo obowiązku właścicieli nieruchomości – zapewniono dodatkowe mycie pojemników przez Operatora systemu; zapewniono stały,
systematyczny odbiór wszystkich
odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zapewnio-

no funkcjonowanie EKOPUNKTU (PSZOK) w ramach którego
działa Punkt Zbierania Odpadów
Niebezpiecznych oraz Punkt Rzeczy Używanych; zapewniono usługę transportu odpadów remontowych za dodatkową odpłatnością do EKOPUNKTU; prowadzona jest edukacja ekologiczna;- właściciele nieruchomości mają możliwość zgłoszenia konieczności dodatkowego (poza stałym harmonogramem) odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów. - Dysponując w.w. narzędziami i działając
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, właściciel
nieruchomości, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe, są w stanie kreować swoje „mikro-systemy”, którymi zarządzają (domowe, osiedlowe, czy też
w obrębie jednego budynku) tak aby
na nieruchomości zachowana była
czystość i porządek. W tym celu niezbędne jest właściwe przygotowanie odpadów do odbioru, segregacja, zbieranie odpadów w specjalnych pojemnikach i / lub workach
oraz naklejanie kodów kreskowych
na te worki, a także gromadzenie
odpadów w wyznaczonym miejscu
ich gromadzenia (wiaty śmietnikowe) – podkreśla Julita Siek. Istotne
jest również zgłaszanie do Zarządu
Usług Komunalnych w Stargardzie
wszelkich uwag lub sugestii, które
pozwalają na dostosowywanie systemu do potrzeb wszystkich mieszkańców, tak jak to było, np. w przypadku zmniejszenia częstotliwości
przekazywania mieszkańcom kodów kreskowych (opisane powyżej) oraz indywidualne podejście
do klienta. Adresy właścicieli nieruchomości, którzy zgłosili w ZUK
opisany przez naszą redakcję problem były przekazywane do Operatora systemu w celu zaprzestania
przesyłania im kodów kreskowych
aż do momentu wykorzystania kodów, którymi na ten czas dysponowali. Kompleksowe działania
wszystkich stron wchodzących w
skład łańcucha tworzącego gminny
system pozwoli na uniknięcie problemów w funkcjonowaniu tego
systemu. Julita Siek zachęca właścicieli nieruchomości do zgłaszania
się do Biura Obsługi Klienta ZUK
przy ul. Pierwszej Brygady 35, pokój 103, tel. 91 834 18 40 (obsługa
właścicieli nieruchomości jednorodzinnych) lub 91 834 18 39 (obsługa Wspólnot Mieszkaniowych)
gdzie zawsze pracownicy podejdą
indywidualnie do zgłaszanej sprawy i będą starali się rozwiązać każdy problem związany z gospodarką
odpadami. Problem jednak w tym,
że nasza Czytelniczka nawet jeśli
uiszcza najniższą ze wskazanych
opłat – 37 zł, to i tak płaci za dużo
w porównaniu do tego ile odpadów
produkuje i tu tkwi problem...
KR

Europa dowie się
o Stargardzie
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Stargardzianie doskonale wiedzą, że nasze miasto to dobre
miejsce do pracy i życia. Teraz mogą się o tym przekonać ludzie z całej Europy. Na portalu TheMayor.eu opublikowano
wywiad z prezydentem Rafałem Zającem. Jest w nim mowa
o walorach turystycznych i historycznych Stargardu, ale także o strategii na przyszłość.

Dzięki wywiadowi z prezedentem Rafałem Zającem, który opublikowany
został na portalu TheMayor.eu europejczycy dowiedzą się o Stargardzie.

- Zależy nam, aby nasze miasto dalej rozwijało się dynamicznie, zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej. Poziom jakości życia mieszkańców musi się nieustannie podnosić. Jednocześnie chcemy być gotowi
na nowe wyzwania – mówił prezydent
Rafał Zając. W rozmowie z portalem
podkreślił również, jak ważne jest, by
zatrzymać obecnych mieszkańców w
Stargardzie i jednocześnie przyciągnąć
nowych. - Jednym z narzędzi realizacji tych celów jest Stargardzka Karta
Mieszkańca. Pomaga nam w tym też

kampania „StargardVita!”. To ona promuje nasze miasto m.in. pod kątem
możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy
– dodał prezydent Rafał Zając.
Wywiad został opublikowany w języku angielskim, dzięki czemu dotrze
do czytelników w całej Europie. Prezydent Rafał Zając dołączył do innych
burmistrzów i prezydentów, którzy w
ten sposób przedstawili swoje miasta.
TheMayor.eu to internetowy portal gmin. Na stronie www.themayor.eu są informacje o wszystkich
państwach należących do Unii
Europejskiej. To miejsce, w którym
przedstawiane są dobre inicjatywy
realizowane
przez
samorządy
poszczególnych regionów. Twórcom
zależy przede wszystkim na lepszym
kontakcie obywateli państw UE z
lokalnymi władzami i instytucjami
europejskimi. Na portalu można
też znaleźć aktualne informacje o
ciekawych wydarzeniach kulturalnych
i projektach realizowanych na całym
kontynencie.
Info UM/opr red

Z kart historii Dobrzan

Wojska Armii Czerwonej
zajęły Dobrzany
2 marca 1945 roku Dobrzany zostały zajęte przez wojska
Armii Czerwonej - I Front Białoruski i I Armię Pancerną
pod dowództwem generała Simonika.
Generalne natarcie wojsk radzieckich na Dobrzany rozpoczęło się 1 marca o godzinie 6 rano
z okolic Recza. Długotrwający
ciężki ostrzał ze wszelkich rodzajów broni zmienił miasto w morze ognia, najbardziej ostrzeliwana była ulica Staszica.

Po zakończeniu działań wojennych obliczono, że Dobrzany
utraciły wówczas 60% zabudowy.
Kierunek natarcia wojsk Armii Czerwonej przedstawiono na
mapie.
Info UG Dobrzany/opr red
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Błękitni ze Stalą na 0:0

Błękitni Stargard - Stal Stalowa Wola 0:0
Błękitni: Sasiak – Szrek (76` Kompanicki), Ostrowski, Sadowski,
Sitkowski, Theus, Krawczun, Gawron (58` Paczuk), Łysiak, Sanocki
(70` Bochnak), Cywiński.
Czerwona kartka: Jarosz (Stal 74`)

Bezbramkowy remis
w meczu bez publiczności
Mecz Błękitnych Stargard ze Stalą Stalową Wolą rozgrywany w ramach 22. kolejki piłkarskiej II ligi, odbył się bez udziału publiczności. Nie należał więc do najciekawszych bojów i
ostatecznie zakończył się bezbramkowym remisem.

W piątek wieczorem zapadła
decyzja, że mecz Błękitnych Stargard ze Stalą Stalowa Wola odbędzie się bez udziału kibiców. Podjęta została przez władze naszego
miasta ze względu na potwierdzenie u dwóch mieszkańców Stargardu zakażenia korona wirusem.
Rozegranie meczów bez publiczności, według inspektora sanitarnego, ograniczy potencjalne ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa.
Mecz 22. kolejki II ligi odbywał
się zatem w nienaturalnych okolicznościach, bez oklasków, przyśpiewek i komentarzy z trybun.
Starcie świetnych znajomych, rywalizujących ze sobą od sześciu
lat, obserwowała tylko garstka
wybrańców. Do poziomu panującego na trybunach dostosowali
się więc piłkarze Błękitnych i Stali.
Rozegrali bardzo przeciętne spotkanie, pełne błędów i niedokładności, zakończone wynikiem bez-

bramkowym. - Dzisiejszy mecz
ze względu na brak publiczności
wyglądał trochę, jak sparingowa
gierka. Piłkarze zdawali sobie jednak sprawę, że walczą o punkty –
mówił po meczu trener Błękitnych, Adam Topolski. W pierwszej połowie dali się jednak zepchnąć do defensywy. Czarno-zieloni kilkukrotnie zamykali nawet gospodarzy we własnym
polu karnym. Nie wykorzystali
jednak kilku dogodnych sytuacji,
szczególnie tych wynikających
z powstałego zamieszania podbramkowego. Obijali tylko słupek
bramki chronionej przez 18-letniego Dominika Sasiaka. - Dominikowi należał się debiut za ciężką
pracę wykonywaną podczas treningów. Kieruję się bowiem zasadą, że ten kto trenuje ten gra. Mariusz nie uczestniczył w okresie
przygotowawczym ze względu na
ból w kolanie, a Norbert popełnił

błędy w meczu z GKS-em. Postanowiłem więc zaryzykować i postawić między słupkami na debiutanta – dodał szkoleniowiec biało-niebieskich.
Ryzyko się jednak opłaciło. Dominik Sasiak uniknął błędów, nie
dał się pokonać w pierwszej połowie, a w drugiej części miał już
znacznie mniej pracy. Błękitni zabrali się bowiem do pracy i ruszyli do ataku. Z minuty na minutę
powiększali przewagę pozycyjną.
Wysokim pressingiem zmuszali piłkarzy Stalówki do popełniania błędów, ale nie potrafili skonstruować stuprocentowych okazji. Być może powodem tego był
brak na boisku etatowego kapitana, pauzującego za kartki Wojciecha Fadeckiego. Michał Cywiński zastępujący ”Fadiego” w tej
roli, dwoił się i troił, ale nie znalazł drogi do siatki rywala. Najbliżej strzelenia bramki dla gospodarzy był Hubert Sadowski, który huknął z dystansu prosto w poprzeczkę. Kilkukrotnie zakotłowało także w polu karnym. Błękitni nie wykorzystali jednak tych
sytuacji, a także gry w przewadze.
Od 74. minuty po czerwonej kartce dla Szymona Jarosza grali w jedenastu na dziesięciu. Zamknęli
gości w zamku hokejowym, ale to
siatki nie trafili.
Mecz zakończył się podziałem punktów, sprawiedliwym w
oczach obu szkoleniowców. Następny Błękitni rozegrają już na
wyjeździe. 14 marca o godz. 15:00
zmierzą się w rzeszowską Resovią.

Pozostałe wyniki 22. kolejki:
Legionovia - Lech II 0:0,
Skra - Elana 1:0,
Pogoń - Garbarnia 1:0,
Stal Rz. - Górnik P. 1:2,
Bytovia - Resovia 1:0,
Olimpia - GKS 3:1,
Górnik Ł. - Widzew 1:2,
Gryf - Znicz 1:0.
Tabela II ligi:
1.
Widzew Łódź		
2.
Górnik Łęczna		
3.
GKS Katowice		
4.
Resovia Rzeszów		
5.
Olimpia Elbląg		
6.
Bytovia Bytów		
7.
Błękitni Stargard		
8.
Górnik Polkowice
9.
Stal Rzeszów		
10.
Znicz Pruszków		
11.
Elana Toruń		
12.
Garbarnia Kraków
13.
Lech II Poznań		
14.
Pogoń Siedlce		
15.
Skra Częstochowa
16.
Stal Stalowa Wola		
17.
Legionovia Legionowo
18.
Gryf Wejherowo		

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

47
42
41
41
36
33
31
30
30
30
29
28
28
27
25
24
13
13

48-19
30-25
39-24
41-20
33-21
31-32
32-34
38-26
35-32
31-37
29-27
23-25
26-29
30-34
17-31
23-34
17-41
15-47

M.B.

Powiedzieli po meczu:

Adam Topolski i Szymon Szydełko

Szymon Szydełko
(trener Stali):
To był mecz niewykorzystanych okazji z jednej i drugiej
strony. My, mimo tego że graliśmy na wyjeździe, stworzyliśmy
sobie w pierwszej połowie kilka
sytuacji. Nie otworzyliśmy jednak wyniku, podobnie jak w jednej z sytuacji po rzucie rożnym,
w drugiej części. Przeciwnik także miał przynajmniej dwie świetne okazje. Także remis wydaje
się sprawiedliwym rozstrzygnięciem. Generalnie, do 70 minuty graliśmy w Stargardzie o całą
pulę i walczyliśmy o zwycięstwo.
Natomiast po czerwonej kartce
skupiliśmy się na obronie wyniku remisowego.

Adam Topolski
(trener Błękitnych):
To było trudne spotkanie z silnym fizycznie przeciwnikiem.
Chcieliśmy je wygrać, ale tym
razem nasze ofensywne pociągnięcia nie dały spodziewanego
efektu. Grając w przewadze powinno się wywalczyć jakieś sytuacje podbramkowe. Nam się
to nie do końca udało, a rzut
wolny w doliczonym czasie gry
przekombinowaliśmy. Końcowy
wynik uważam za sprawiedliwy, ponieważ obie strony miały
tyle samo sytuacji do strzelenia
bramki. Remis został wywalczony po walce w trudnych warunkach. Na grząskim i nieco nierównym boisku.
511 407 627
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Kluczevia i Błękitni II zwyciężają na otwarcie rundy

IV-ligowe otwarcie, jak marzenie
Na inaugurację rundy wiosennej piłkarskiej IV ligi, obie stargardzkie jedenastki odniosły
zwycięstwa nad drużynami ze Szczecina. Wielki powrót zanotowali gracze Polskiego Cukru Kluczevii wychodząc z 0:2 na 3:2, a rezerwy Błękitnych po raz drugi pokonały Hutnika.
Doskonałą inaugurację sezonu
IV-ligowego zanotowały dwie stargardzkie jedenastki występujące na
tym szczeblu rozgrywkowym. Zarówno Polski Cukier Kluczevia, jak
i Błękitni II rywalizowały z zespołami wywodzącymi się ze Szczecina i w tych konfrontacjach odniosły zwycięstwo.
Znakomity mecz w barwach Kluczevii rozegrał Piotr Surma, który
powrócił do zespołu z Niemcewicza ze Świtu Skolwin. Niedawno został wybrany najlepszym graczem
19. edycji HALP Stargard, a w sobotę przyczynił się do wygranej „cukrowników” strzelając dwie bramki.
Początek meczu z Iskierką nie był
jednak wymarzony dla podopiecznych Marcina Narkuna. Już w 10.
minucie goście ze Szczecina trafili do siatki, lecz arbiter słusznie nie
uznał gola. Trzy minuty później doszło do kolejnego zamieszania pod
bramką Kluczevii. Fatalnie w polu
karnym zachował się wówczas, kolejny nowy nabytek Kluczevii, Marek Ufnal i Iskierka objęła prowadzenie. To nie koniec złych informacji, ponieważ kilkanaście minut później goście wykorzystując
rzut karny wyszli na dwubramkową przewagę. – Druga połowa mia-

Michał Magnuski i w tle Piotr Surma
strzelali w sobotę dla Polskiego Cukru.

ła już diametralnie inny przebieg –
mówi kierownik ZKS-u, Dariusz
Kościukiewicz. Gospodarze zabrali się do pracy i coraz groźniej atakowali. W 52. minucie wspomniany
Surma strzałem z 18 metrów po raz
pierwszy pokonał bramkarza gości.
Na kwadrans przed końcem Michał Magnuski doprowadził do wyrównania, a pięć minut później po
składnej wymianie podań między
strzelcami obu bramek, Kluczevia
wyszła na prowadzenie, którego nie
oddała do końcowego gwizdka.
Rezerwy Błękitnych Stargard rozgrywały swój sobotni pojedynek z
Hutnikiem Szczecin przy pustych
trybunach. I już w 10. minucie straciły gola. Jakub Pożyczka zamknął

dokładne dośrodkowanie i otworzył wynik spotkania. Z biegiem
czasu gospodarze zyskiwali jednak
coraz wyraźniejszą przewagę. Długo nie mogli jednak pokonać świetnie dysponowanego ukraińskiego
goalkeepera ze Szczecina. Dokonał tego dopiero Mateusz Bochnak
wykorzystując sytuację sam na sam.
Chwilę później sprytnym strzałem popisał się Mateusz Kompanicki. Nowy nabytek Błękitnych technicznym uderzeniem wyprowadził
Błękitnych na prowadzenie. Sporo
emocji było także po przerwie. Najpierw obie strony zmarnowały po
kilka stuprocentowych sytuacji, a w
70. minucie Karol Jabłoński strzałem z 16 metra podwyższył prowadzenie gospodarzy. Walka trwała
jednak do końca. Obie strony strzeliły jeszcze po jednym golu, ale tylko podopieczni Roberta Gajdy cieszyli się po meczu. Po raz drugi w
tym sezonie pokonali faworyzowanego Hutnika i awansowali na 7.
miejsce w tabeli IV ligi.
14 marca w 19. kolejce Kluczevia
zagra na wyjeździe z Hutnikiem,
natomiast Błękitni II wybiorą się do
Węgorzyna.
M.B.

Polski Cukier Kluczevia Stargard – Iskierka Szczecin 3:2 (0:2)
Bramki: P. Surma 2 (52 i 79`), M. Magnuski (74`) – Sufin (13`), Górski (32` k.)
Kluczevia: Ufnal – Kościukiewicz, Szczygielski, Wrzeszcz, Królak, R.
Surma (90` Wolski), Bartoszyński, Bursztyn (80` Bartkowiak), P. Surma, G. Magnuski, M. Magnuski,
Błękitni II Stargard – Hutnik Szczecin 4:2 (2:1)
Bramki: Jabłoński 2 (70 i 89`), Bochnak (40`), Kompanicki (45`) –
Pożyczka 2 (10 i 73`)
Błękitni II: Skuza- Jałoszyński, Konopski, Piskorz, Sawczak (89’
Grzelak) - Bochnak (74’ Grzeszczak), Jabłoński, Purczyński, Paczuk
(60’ Mądrowski), Zdunek (65’ Nowak) – Kompanicki.
Pozostałe wyniki 18. kolejki:
Sokół - Sparta 2:0,
Orzeł - Lech 3:0,
Rega - Olimp 1:1,
MKP - Leśnik 4:1,
Gryf - Ina 1:5,
Rasel - Darłovia 3:1,
Vineta - Flota 1:1.
Tabela IV ligi:
1.
Flota Świnoujście		
2.
PC Kluczevia Stargard
3.
Ina Goleniów		
4.
MKP Szczecinek		
5.
Hutnik Szczecin		
6.
Rasel Dygowo		
7.
Błękitni II Stargard
8.
Orzeł Wałcz		
9.
Darłovia Darłowo		
10.
Vineta Wolin		
11.
Rega Trzebiatów		
12.
GKS Leśnik Manowo
13.
Olimp Gościno		
14.
Gryf Kamień Pom.
15.
Lech Czaplinek		
16.
Sokół Karlino		
17.
Iskierka Szczecin		
18.
Sparta Węgorzyno

18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
17
18
18
18
18
18
18

40
35
33
30
30
30
29
28
27
27
26
25
19
19
17
12
11
11

54-17
42-36
48-24
43-36
46-30
30-25
43-29
28-26
36-25
34-20
27-30
27-29
20-37
23-42
18-28
17-43
26-48
18-55

Lekkoatletyka

WMLKS Pomorze mistrzem Polski!
W sobotę w Stargardzie odbyły się mistrzostwa Polski LZS w biegach przełajowych. Wzięło w nich udział blisko 300 zawodników z 36 klubów i 10 województw. W klasyfikacji klubowej zdecydowane zwycięstwo uzyskali gospodarze z WMLKS-u Pomorze Stargard.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Paulina Kaczyńska.

W sobotę odbyła się największa tegoroczna impreza lekkoatletyczna w naszym mieście. Na
stadionie im. Jerzego Cieśli blisko 300 zawodników z 36 klubów
z dziesięciu województw rywalizowało o medale mistrzostw Polski Ludowych Zespołów Sportowych w biegach na przełaj. Rozegranych zostało 10 biegów na różnych dystansach i w kilku kategoriach wiekowych.
Liczna reprezentacja gospodarza zawodów, WMLKS-u Pomorze Stargard po raz kolejny poredakcja@dziennikstargardzki.pl

twierdziła przynależność do ścisłej czołówki krajowej. Wygrała
zdecydowanie klasyfikację drużynową, wyprzedzając kolejny
klub w zestawieniu, Talex Borzytuchom o 50 punktów. Przyczyniła się ponadto do wywalczenia 3.
miejsca przez lekkoatletów z całego województwa zachodniopomorskiego. Podopieczni Zbigniewa Krzyśka uzyskali również kil-

ka medali indywidualnych.
Michał Gajda w pięknym stylu został mistrzem Polski LZS
wygrywając w biegu juniorów
młodszych. W tym samym biegu
czwarte miejsce zajął Dawid Komoda. Zwycięstwo w swojej kategorii wiekowej odniósł ponadto Dawid Kalinowski. W biegu
kobiet na dystansie 3000 metrów
na drugim miejscu finiszowała

Drużyna WMLKS-u Pomorze w trofeum mistrza Polski LZS

Michał Gajda stanął na najwyższym stopniu podium

Milena Sadowska, a jej koleżanka, Anna Wiktorczyk zameldowała się na mecie jako piąta zawodniczka. Czwarty w swoim biegu
był Adrian Kamiński. Tuż za podium znalazł się również Konrad

Majdziński. Piąte lokaty przypadły ponadto w udziale Łukaszowi Cachowi i Marceli Krzysiek, a
siódma w swojej grupie finiszowała Agnieszka Wierzbicka.
M.B.
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USŁUGI

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

• Kompleksowe wykończenie
wnętrz remonty mieszkań i łazienek. Tel. 692 421 192

• Cisewo działka pod zabudowę od
22 arów cena 38 zł/m2. 501 307
666
• Linówko, 5000 m2 działka pod zabudowę. 660 206 833
•

Sprzedam dwie uzbrojone
działki budowlane ok. 1000m2
i 1400 m2, Dobra Nowogardzka. Tel. 507 546 157

• Sprzedam nowy lokal użytkowy o pow. 200 m2 po działalność (warsztat; usługi; fitness)
w Nowogardzie. 603 666 465
• Działkę budowlaną uzbrojoną
z warunkami zabudowy 1064
m2 Kościuszki sprzedam. 691
180 848
• Sprzedam działki pod zabudowę ok. 1000 m2 w Nowogardzie przy Asnyka. Tel. 501 307
666
• Do wynajęcia lokal 48 m2, Bohaterów Warszawy 42F, Nowogard, bardzo dobry dojazd
do lokalu. Tel. 531 932 810
(godz.10.30- 18.00)
• Sprzedam działki budowlane w
Ostrzycy i Ogorzelach 603 198 280

MOTORYZACJA
• Sprzedam Skode Fabie combi
I właściciel 2004 rok, przebieg
260tys. Km za 5000 zł. Do negocjacji. Tel. 883 984 873 Ania
• 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
• Sprzedam felgi stalowe do Mazdy
15”, 4 szt, tel. 605 522 340
• Sprzedam opony zimowe 4 szt.,
Kleber Krisalp HP2 195 60 R15. 605
522 340

ROLNICTWO
• Kurki odchowane 600539790
• Kupię każdą koparkę, minikoparkę, ładowarkę, wózek widłowy, tel.
694 229 446
• Wylęgarkę sprzedam, 200 jaj.
695 359 355
• Brona talerzowa 2 m sprawna
cena 2500 zł, rozsiewacz nawozów Amazone – sprawny cena
– 2500 zł; pług 3skibowy obrotowy fraudge do remontu cena
3500 zł; ciągnik Case 5130a r.p.
1993 z nowym turem cena 60
000 zł sprawny. Tel. 602 708
518
• Sprzedam kozy miniaturki, owce,
jaja emu. Tel. 606 627 718
• Sprzedam agregat siewny, rozrzutnik obornika i dmuchawę ssąco-tłoczącą oraz pszenżyto dubelt
do siewu. 606 576 417
• Sprzedam przyczepę wywrotkę
D-47, zarejestrowaną, ubezpieczoną, z ważnym przeglądem do 06.
2021r. Tel 512 532 734
• Kupię każdy ciągnik rolniczy – stan
obojętny, tel. 694 400 305

• Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608 013
995
• Budowa domów od podstaw,
wieloletnie
doświadczenie.
502 568 622
• KOMPLEKSOWE
REMONTY
MIESZKAŃ. 721 460 551
•

Usługi glazurniczo ogólnobudowlane, płytkowanie, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, regipsy, panele kompletne wykończenia wnętrz.
Tel. 537 275 547

• Prace elektryczne. 607 729 933
• Usługi
ogólnobudowlane kompletne wykończenia
wnętrz, malowanie, glazura, terakota, parkiety, regipsy, docieplanie budynków. Tel.
798 523 288
• Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele , płytki, naprawy
hydrauliczne i elektryczne,
tel.
666 047 905.
• Regulacja, naprawa, konserwacja okien i drzwi. Tel. 695
181 070
• Usługa transportowa pojazdy o ładowności 1,5 tony oraz
6ton. Tel. 796 767 980
• Roboty wykończeniowe: regipsy,
malowanie, szpachlowanie, panele, wykończenia posadzek i inne.
Tel. 697 674 628.
• Transport, przeprowadzki. 696 138
406
• Usługi
remontowo-budowlane
malowanie, szpachlowanie, płytki.
723 782 255
• Szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, regipsy, panele, montaż
drzwi. 503 045 655
• Usługi finansowe, kredyty, pożyczki z dojazdem do klienta. 536 246
439, 533 673 753, 504 774 351
• Firma budowlana z wieloletnią
działalnością przyjmie zlecenie
na budowę domów od podstaw,
przekładek dachów, docieplenia,
układanie kostki, różne rodzaje. Tel.
607 137 081;
• Zwrot podatku z pracy rodzinne,
urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel.
71 385 20 18, 601 759 797
• Transport, przeprowadzki, opróżnienie mieszkań, piwnic, gratów.
Tel 668 343 638
• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

PRACA
• Emeryt podejmie pracę jako struż
lub dozorca. Tel. 515-716-908
• Zatrudnię osobę na warsztat
do wymiany opon. 885 555
263
• Serwis sprzątający w Kobylance
zatrudni do pracy osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.
• Wynagrodzenie 2.000 zł netto. Tel.
784-074-035

• Blacharz/mechanik zatrudnię - tel.
603-742-034

cje pod nr telefonu: +46 762 18 55
66 – Daniel

• Zatrudnię elektryków mogą być
• AMBERCARE24 Opiekunki do
emeryci cały, pół, ćwierć etatu praNiemiec, wymagany j. niemiecca na budowie lub w warsztacie.
ki komunikatywny, zarobki
Tel. 606 824 461
netto do 1500 euro/mies. ,wyjazdy od zaraz, sprawdzone
INNE
oferty, legalnie 737 451 825
lub 737- 886-919 lub 737-489- • Sprzedam płyty warstwowe. Tel.
914
507 893 890
• Zatrudnię kierowcę kat. C+E, trans- • Kupię stare zegarki mechaniczne.
port krajowy. Tel. 509 -740 -304
Tel. 790 716 816
• Praca w Szwecji /okolice Goteborg. • Kupię stare polskie komiksy i literaSzukam stolarzy/budowlańców do
turę polską. Tel. 790 716 816
pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel. +467 6218 • Sprzedam drewno kominkowe
i zrzyny tartaczne, pocięte na
5566 – Daniel
długość ok. 30 cm, idealne na
• Zatrudnię kierowcę C+E - Niemrozpałkę. 780 067 813
cy- wschodnie. Zakwaterowanie, umowa i stawki niemiec- • Sprzedam tanio nowy wkład
kominka z płaszczem wodnym
kie, system pracy 2/1 i inne.
narożny z szybą panoramiczną.
Tel. 0049 179 3405 475 lub sms- odTel. 507 967 205
dzwonię.
• KIEROWCA
C+E
POLSKA • Sprzedam zegarek Samsung Galaxy Gear Fit, nowy, tel. 605 522 340
-SZWECJA TEL.601 420 009
• Zatrudnię pracowników
dowlanych. 508 290 657

bu-

• Zatrudnię kierowce kat. C+E.
Tel. 608 356 697, 721 668 677
• Zatrudnię murarza i pomocnika. Tel
501 549 756
• Zatrudnię mechanika oraz pomocnika samochodów ciężarowych. Tel. 885 555 263
• Pracowników budowlanych, betoniarzy, zbrojarzy zatrudnię. Tel. 694
440 205
• Do dociepleń z doświadczeniem
i do pomocy, umowa o pracę. Tel.
782 860 130
• Praca w Szwecji /okolice Goteborg.
Szukam stolarzy/budowlańców do
pracy w Szwecji. Wszelkie informa-

Zatrudnimy
niepełnosprawnych
pracowników
ochrony
w Stargardzie
Tel.
91-57-00-252

Zatrudnię
dozorcę
na parking
tel. 608 303 586
Schody
drewniane.
Tel. 604162322
www.liderschody.pl

• 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
• Sprzedam drewno opałowe. 667
788 820
• 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

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
Drewno kominkowe,
drewno opałowe,

Tel. 508 163 512

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
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)

Wójt Gminy Stargard
informuję

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard przy ul. Rynek Staromiejski 5, na okres 21 dni, od dnia 10 marca 2020 r., wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej – część działki oznaczonej
numerem 12/10, położonej w obrębie Małkocin.
511 407 627

10-12.3.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
10.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

Mikołaj Kopernik – Patron SP nr 8

W dniach od 24 do 28 lutego w Szkole Podstawowej nr 8 odbyły się Dni Patrona Szkoły. Cały tydzień obfitował w wiele
działań podjętych przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
nili honorową wartę przy tablicy
upamiętniającej życie Patrona ich
szkoły. W środę 26 lutego szkoła
została ozdobiona przepięknymi
pracami przygotowanymi przez
uczniów i ich rodziców w ramach
Szkolnego Konkursu Plastycznego „Planety Układu Słonecznego”.
W czwartek 27 lutego odbył się

11.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
12.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
13.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
14.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
15.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
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Międzyszkolny Konkurs Wiedzy godnia i uroczyste akademie dla
o Mikołaju Koperniku dla klas klas 0-3 i 4-8.
Agnieszka Mucha
III. Natomiast w piątek 28 lutego odbyło się podsumowanie ty-

Uczniowie klas 4-8 pełnili honorową
wartę przy tablicy upamiętniającej
życie Patrona ich szkoły

W poniedziałek 24 lutego klasopracownie zostały ozdobione
portretami i opisami dotyczącymi twórczości Mikołaja Kopernika a także makietami i plakatami
Układu Słonecznego. We wtorek
25 lutego uczniowie klas 4-8 peł-

Dla uczniów klas trzecich przygotowano Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku

Uczniowie opowiadali o życiu i twórczości Mikołaja Kopernika

16.03.2020 r. „Alfa”
ul. Chrobrego 3a
91-834-08-60

ul. Pierwszej Brygady 35
pokój 602
73-110 Stargard
Redakcja czynna
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W piątek 28 lutego odbyły się uroczyste akademie.
Uczniowie przygotowali makiety przedstawiające Układ Słoneczny

STARGARDZKI INFORMATOR
TELEFONY ALARMOWE
Policja, 997
Straż pożarna, 998 lub 91-578-87-50
Pogotowie ratunkowe, 999
Straż miejska, 986, 91-577-50-90
Żandarmeria,, 91-576-62-30
Pogotowie energetyczne, 991
Pogotowie gazowe, 992
Pogotowie ciepłownicze, 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne, 91-578-35-80
Pogotowie weterynaryjne, 91-577-00-30
INSTYTUCJE

tel. 91-576-63-28
Ewa-Lek, ul. Pocztowa 2, tel. 91-834-04-76
Medis, ul. Wojska Polskiego 24, tel. 91-577-26-00
Przychodnia Specjalistyczna, ul. Staszica 16, tel. 91-578-37-45 lub
91-577-00-46
Centrum Medyczne Consilius, ul. Staszica 9-15, tel. 91-577-55-66
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Pierwszej Brygady
35 „c”, tel. 91-578-46-93
Przychodnia Terapii Uzależnień, ul. Warszawska 16, tel. 91-57909-00
Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń „Pracownia”, ul. Gdańska 4, tel.
91-487-35-86
INNE
Poczta na ul. Wieniawskiego nowy numer 500-216-523
Gabinety Weterynaryjne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1,
Magdalena Lidwin Kaźmierkiewicz numer tel. na 501-103-523
tel. 91-480-49-09
512-128-773
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9A,
Gab. Weterynaryjny Multiwet, Al. Żołnierza 15 A. Tel. 501-103tel. 91-578-45-83
523 512-128-773
Ognisko św. Brata Alberta, ul. Krasińskiego 10, tel. 91-577-65-96
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w RodziPolski Czerwony Krzyż, ul. Limanowskiego 24, tel. 91-577-23-00
nie, ul. Krasińskiego 16, tel. 91-578-08-40
Sąd Rejonowy, ul. Wojska Polskiego 19, tel. 91-578-74-31
Punkt Poradnictwa Rodzinnego, ul. Brzozowa, tel. 91-834-49-67
Prokuratura Rejonowa, ul. Czarnieckiego 32, tel. 91-577-13-44
MPGK, ul. Okrzei 6, tel. 91-577-12-74
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Składowa 1,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Bogusława IV, tel. 91-577-15-71 lub
tel. 91-579-25-00
91-579-27-57
Zan Sp. z o.o. Zarząd i administracja nieuchomościami, HetmaOczyszczalnia ścieków, ul. Drzymały 65, tel. 91-578-47-96 lub
na Stefana Czarnieckiego 23E, tel. 91 577 29 17
91-578-44-25
SŁUŻBA ZDROWIA
Zakład Oczyszczania Miasta, ul Bogusława IV, tel. 91-577-01-69 lub
Szpital, tel. 91-577-63-55
91-577-02-13
Przychodnia nr 6, ul. Mickiewicza 18, tel. 91-578-56-16
Informacja MZK, 91-573-22-13
lub 91-834-27-44
Klub Abstynenta „Ala”, ul. Warszawska 16, 91-834-60-60 lub
Poradnia Medycyny Pracy, ul. Pierwszej Brygady 18, tel. 91-573-89-99
698-615-315
Gabinety Stomatologiczne: Graczykowska Jadwiga 608098392, 91 83 444 68 Centrum Informacji Turystycznej, Rynek Staromiejski 4, tel.
Fam-Med, os. Kopernika 10, tel. 91-578-38-74
91-578-54-66
Zachód, os. Zachód A-17, tel. 91-573-21-90
SPORT
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia, al. Żołnierza 37,
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szczecińska 35, tel. 91-573-25-70

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, ul. Pierwszej Brygady 1, tel.
91-834-52-63
Kręgielnia Rondo, ul. Czarnieckiego 1/23, tel. 91-834-10-20
URZĘDY
Urząd Miasta, ul. Czarnieckiego 17, tel. 91-578-48-81
Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, tel. 91-480-48-00
Urząd Gminy, ul. Rynek Staromiejski 5, tel. 91-561-34-10
Urząd Skarbowy, ul. Towarowa 15, tel. 91-576-32-00
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Pierwszej Brygady 35, 91-578-40-1
URZĘDY POCZTOWE
Poczta, ul. Wieniawskiego, tel 500-216-523
Poczta, ul. Pogodna 8, tel. 91-573-55-52
Poczta, ul. Szczecińska 81 (CH Tesco), tel. 91-573-50-39
Poczta, ul. Lotników 21, tel. 91-576-01-69
Poczta, ul. Lechonia 8A, tel. 91-835-98-71
Poczta, ul. Tańskiego 22, tel. 91-834-52-37
Poczta, ul. Szczecińska 71, tel. 91-573-76-90
Poczta, ul. Barnima I 2, tel. 91-578-57-47
Poczta, ul. Wojska Polskiego 22/4, tel. 91-577-05-91
Poczta, ul. Pocztowa 1, tel. 91-578-57-58
USŁUGI POGRZEBOWE
Hades, ul. Szkolna, tel. 91-573-04-98 lub 509-609-103, 509609-101
MPGK, ul. Spokojna, tel. 91-577-15-63 lub 603-184-339
KULTURA
Muzeum, ul. Rynek Staromiejski 2-4, tel. 91-578-38-35 lub
91-577-25-56
Kino SCK- (91) 577-13-93
Książnica Stargardzka, ul. Mieszka I 1, tel. 91-578-82-40
Stargardzkie Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 105,
tel. 91-578-32-31, kino 91-577-13-93
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Portowa 3, tel. 91-83443-01
Klub Wojskowy, ul. 11 Listopada 22, tel. 91-576-64-75
Dom Kultury Kolejarza, ul. Szczecińska 17, 91 573 23 24
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PGE Spójnia przegrywa ze Startem

Bez atmosfery i bez zwycięstwa
W 22. kolejce Energa Basket Ligi koszykarze PGE Spójni Stargard przegrali we własnej
hali, przy opustoszałych trybunach, ze Startem Lublin, 71:83. Stracili tym samym miejsce
w czołowej ósemce rozgrywek.

Adris De Leon w efektownym wyskoku

Koszykarzom PGE Spójni Stargard przyszło rozegrać niedzielne
zawody ligowe ze Startem Lublin
przy pustych trybunach. Jest to
pokłosie decyzji prezydenta Stargardu odwołującej wszystkie imprezy masowe ze względu na potwierdzone zakażenie korona wirusem przez dwójkę stargardzian.
Mecz w Stargardzie odbył się jed-

nak, ale bez udziału publiczności.
Na trybunach panowała cisza,
brakowało dopingu, co przełożyło się na grę podopiecznych
Jacka Winnickiego. Od początku spotkania goście prezentowali się znacznie skuteczniej. Rozgrywali spokojnie kolejne akcje i kończyli je punktami. Jako
pierwszy stargardzki kosz dziu-

Harry Froling zanotował nieudany debiut na stargardzkim parkiecie

rawił Jimmie Taylor, zresztą były
gracz stargardzkiej Spójni. Łatwo
znajdował sobie miejsce pod koszem, skąd nie pudłował. Później
trafiać zaczęli również jego koledzy, a przede wszystkim bardzo szybki i trudny do upilnowania Brynton Lemar oraz kolejny były zawodnik Spójni, Tweety Carter. Natomiast gospodarze męczyli się w ataku niemiłosiernie. Próbował szarpać Adris
De Leon, lecz często bezskutecznie. Pod kosz wchodził Mateusz
Kostrzewski, czy później Tomasz
Śnieg, nie zawsze skutecznie. Brakowało jednak przede wszystkim rzutów z dystansu, które we
wcześniejszych meczach dawały grono punktów stargardzkiej
drużynie. Zza linii 6,75 metra nie
trafiał nawet Ray Cowels, który w
całym spotkaniu uzyskał raptem
osiem punktów. Pierwsza kwarta
zakończyła się ostatecznie wynikiem 27:19 dla Startu.
Stargardzianie braki w ataku
starali się nadrabiać dobrą defensywą. Przynosiło to czasami efekt,
ale w dalszym ciągu prowadziła
trzecia drużyna obecnego sezonu
EBL. Do przerwy wygrywała różnicą sześciu punktów, a po zmianie stron nie ulękła się nawet po
dwóch celnych trójkach Kacpra
Młynarskiego. Te rzuty zniwelowały straty PGE Spójni niemal
do minimum. Zabrakło jednak
kontynuacji dobrej gry. Kolejne
rzuty Młynarskiego, Cowelsa czy
wreszcie debiutującego w Stargardzie Harry`ego Frolinga nie
trafiały celu. Start ponownie więc
uciekł na kilka oczek i w ostatniej odsłonie w pełni kontrolował
przebieg spotkania. Ostatecznie
mecz zakończył się wygraną ekipy przyjezdnej, 83:71.
PGE Spójnia wygrała zbiórki,
ale zagrała na niskiej skuteczności w każdym sektorze stargardzkiej hali. Trafiła 5 z 26 trójek oraz
18 z 42 rzutów za dwa punkty. Te
statystyki zadecydowały o drugiej z rzędu porażce biało-bordowych. Trzytygodniowa przerwa
nie sprzyja zatem podopiecznym
Jacka Winnickiego. PGE Spójnia
przegrała bowiem po tym okresie dwa, ważne mecze i wypadła
z czołowej ósemki Energa Basket
Ligi. W czwartek wystąpi jednak
po raz kolejny. Tym razem na wyjeździe stoczy pojedynek ze Stalą
Ostrów Wielkopolski. Będzie to
kolejny niezwykle istotny mecz w
kontekście walki o play-offy.

PGE Spójnia Stargard – TBV Start Lublin 71:83
(19:27, 20:18, 12:15, 20:23)
Spójnia: Śnieg 17, Kostrzewski 16, Młynarski 14 (3x3), Cowels 8 (1),
De Leon 7 (1), Froling 5, Gintvainis 2, Brenk 2, Olisemeka.
Start: Lemar 22 (2x3), Carter 13 (3), Laksa 12 (2), Taylor 12, Borowski 9, Szymański 6, Dziemba 5 (1), Jeszke 4, Grochowski, Pelczar..
Pozostałe wyniki 22. kolejki:
HydroTruck - Stelmet 74:86,
Polpharma - Stal 66:106,
GTK - Anwil 82:88,
Arka - Polski Cukier 82:75,
Trefl - Śląsk 86:76,
Wilki Morskie - Legia 111:89,
MKS - Astoria 72:86.
Tabela Energa Basket Ligi:
1. Stelmet Zielona Góra		
2. Anwil Włocławek		
3. Start Lublin			
4. Asseco Arka Gdynia		
5. Polski Cukier Toruń		
6. Trefl Sopot			
7. Śląsk Wrocław		
8. King Szczecin		
9. Stal Ostrów Wlkp.		
10. PGE Spójnia Stargard
11. HydroTruck Radom		
12. Astoria Bydgoszcz		
13. GTK Gliwice		
14. Legia Warszawa		
15. Polpharma Starogard Gd.
16. MKS Dąbrowa Górnicza
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2000-1732
2078-1837
1867-1716
1765-1655
1755-1583
1786-1792
1910-1861
1834-1848
1772-1746
1724-1772
1711-1790
1839-1847
1857-1973
1773-1976
1776-2015
1734-2038
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