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Potrącenie mężczyzny w Lipniku

Puls Miasta

W minioną środę, 11 marca na przejściu dla pieszych w Lipniku doszło do potrącenia mężczyzny.

01
Jak poinformował MDK w Stargardzie Kornelia Sadowska otrzymała nominację i weźmie udział w 41. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Ponad 100 wokalistów w wieku od 9 do 11 lat zaprezentowało się przed Jury. Do Finału zakwalifikowało trzynastu młodych artystów z Polski oraz trzech
z zagranicy. Kornelia ma 10 lat, jest wychowanką Ewy Krysian. W
czerwcu reprezentując Stargard na międzynarodowej scenie, zaśpiewa piosenkę „Jak Monety”.

Jak poinformował podkom.
Krzysztof
Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej
Policji do zdarzenia doszło po
godzinie 15. 48-letni mężczyzna
jadący Mercedesem Sprinterem
ze Szczecina w kierunku Stargardu na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 80-letniego pieszego, który przechodził przez przejście prowadząc
rower. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał urazów głowy, kręgosłupa i miednicy. Karetką został przetransportowany do szpitala w Szczecinie.
Kierowca Mercedesa, sprawca
wypadku był trzeźwy.

Na oznakowanym przejściu dla pieszych w Lipniku doszło do potrącenia 80-letniego mężczyzny. Foto. Stoją!Stargard

Lotnisko

Trzy podpalenia w krótki
odstępie czasu
W minioną środę, 11 marca na terenie byłego lotniska w Kluczewie doszło do serii
podpaleń.
Po przybyciu strażaków na miejsce
zdarzenia okazało się, że pożar dotyczy opon, które na teren byłego lotniska jakiś czas temu zwiózł Automobilklub Stargardzki. Opony były składowane w 3 miejscach i we wszystkich miejscach zostały podpalone.
Akcja strażaków polegała na zgaszeniu palących się opon przy użyciu
piany. Na miejscu zdarzenia obecna
była również Policja, która zajmie się
poszukiwaniem podpalacza.
red

02

Zgodnie z planem trwa modernizacja obiektu OSiR przy ul.
Szczecińskiej. , bez większych przeszkód, zgodnie z planem. W lutym wykonano m.in.: montaż deskowania i zbrojenia stropu pawilonu S1 – strefa wejściowa; montaż zbrojenia niecki basenu sportowego, betonowanie; montaż klap oddymiających – dachy remontowane; montaż kanałów wentylacyjnych piwnicy - podbasenie budynku S3, strefa małego basenu rekreacyjnego.

				03
W poniedziałek (9 marca) kierowca zatrzymał swój pojazd na
środku chodnika, wzdłuż zatoki autobusowej komunikacji miejskiej
przy ul. Wyszyńskiego. Taki sposób parkowania jest oczywiście zabroniony. Sytuację przedstawia zdjęcie z kamer monitoringu miejskiego. Operator, który ujawnił powyższe, skierował na miejsce patrol straży miejskiej. Mężczyzna za popełnienie wykroczenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem karnym.
KR

Na terenie byłego lotniska w Kluczewie doszło do trzech podpaleń w krótkim odstępie czasu. Foto. Stoją!Stargard

Strażacy usuwali powalone drzewa

Wczoraj, czwartek 12 marca w naszym powiecie znów mocniej powiało. Strażacy
mieli co robić.
Strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Marianowie kilka razy interweniowali w sprawie powalonych
drzew i połamanych gałę-

zi, które spadły na jezdnię i
uniemożliwiały przejazd.
Takie zdarzenia odnotowano na Drodze Krajowej
nr 20 między miejscowo-

Strażacy usuwali również powalone dzrewo na drodze
między Marianowem a Wiechowem. Foto. OSP Marianowo.

ściami Kiczarowo i Stargard, oraz na drodze między Marianowem a Wiechowem.
red

DK 20 Kiczarowo-Stargard. Foto OSP Marianowo
91 573 09 96
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Reakcja na koronawirusa. Z półek znikają towary

Stargardzianka nadal na intensywnej terapii
Niestety nie ulega poprawie stan mieszkanki naszego miasta, która wraz z mężem przebywa na Oddziale Zakaźnym Szpitala na ul. Arkońskiej w
Szczecinie. Oboje są zarażeni koronawirusem po pobycie we Włoszech, stanowiących obszar dużego zagrożenia. Tymczasem w stargardzkich sklepach, zwłaszcza wielkopowierzchniowych znikają towary, takie jak makaron, mąka czy mleko, a kolejki nawet poza godzinami szczytu są spore.

Na dwa tygodnie opustoszały szkolne boiska i place. Ale to nie ferie, jak przypominają m.in. samorządy

Dziennik Stargardzki już we
wtorek 3 marca informował
o małżeństwie, które pod koniec lutego zgłosiło się na oddział Zakaźny na ul. Arkońskiej w Szczecinie, z objawami
koronawirusa. Po kilku dniach
otrzymali oni wyniki badań
krwi, z których jasno wynikało, że są nosicielami wirusa. Niestety kobieta jest już w
bardzo złym stanie. Walczy
o życie. Jak informowaliśmy,

się je wypuszczać. Czy wiadomo coś więcej na temat tego,
czy wirus czasami nie rozprzestrzenił się po naszym mieście? – pytał dzwoniąc na telefon alarmowy redakcji jeden z
zaniepokojonych rodziców.
W związku z potwierdzeniem koronawirusa w naszym
mieście zwróciliśmy się z pytaniem, czy zostanie objęte kwarantanną miejsce zamieszkania zarażonego małżeństwa ze

Puste półki w jednym z naszych supermarketów

ci państwo, nie będąc jeszcze
świadomymi, że mają w sobie
koronawirusa, udali się na zakupy do jednego ze stargardzkich supermarketów, co mogło
spowodować, że wirus się rozsiał. Okres jego inkubacji, czyli czas między przeniknięciem
do organizmu, a pojawieniem
się pierwszych objawów może
trwać nawet 14 dni. Wirus
więc, można powiedzieć, działa bardzo podstępnie.
Codziennie kontaktują się
z naszą redakcją mieszkańcy miasta zaniepokojeni faktem, że wirus wystąpił właśnie
w Stargardzie. – Nie wiem co
mam robić. Mam dzieci i boję
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Stargardu wraz z sąsiedztwem.
W odpowiedzi Sanepid stwierdził, że - nie ma wytycznych
dot. kwarantanny miejsca zamieszkania – informowała
Anna Pożdał, starszy asystent
sekcji higieny komunalnej.
Pytaliśmy też, jakie procedury zostały zastosowane wobec osób, które mogły mieć
kontakt z zarażonym małżeństwem ze Stargardu, a także
jakie procedury obowiązują
wobec osób, które przybywają do naszego miasta ze stref
szczególnego zagrożenia, tzn.
z miejsc, gdzie jest epidemia,
jak Włochy oraz ile na chwilę obecną udało się ustalić ta-

kich osób? - W związku z wystąpieniem zachorowania wywołanego przez koronawirusa
SARS Cov-2 u dwóch mieszkańców Stargardu, zgodnie z
obowiązującymi procedurami
kwarantanną domową objętych zostało 7 osób z bliskiego
kontaktu z osobami zakażonymi (dane na dzień 9 marca
2020r.) – zaznaczała A. Pożdał
- Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu z osobą chorą
nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani
wprowadzać żadnych zmian
we własnych aktywnościach
chyba, że źle się poczują. W
przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Stargardzie (tel. 694 439
839) aby rozważyć czy potrzebują dalszej oceny przypadku.
Od dnia 24.02.2020 do dnia
09.03.2020r. do tut. Inspekcji
łącznie zgłosiło się telefonicznie 58 osób z informacją, iż
przebywali w rejonach z potwierdzoną transmisją koronawirusa. Wszystkie osoby zostały objęte 14 dniowym nadzorem epidemiologicznym. W
trakcie nadzoru monitorowany jest stan zdrowia (temperatura ciała, ogólne samopoczucie). Na dzień 09.03.2020 pod
nadzorem epidemiologicznym pozostaje 19 osób.
Wszystkie szkoły
zamknięte do 25 marca
Jak czytamy w oficjalnym
komunikacie, na podstawie
decyzji rządu, wszystkie zajęcia w placówkach publicznych
i prywatnych, jak uczelnie,
szkoły, przedszkola czy żłobki zostają odwołane. Ze specjalnego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice
bądź opiekunowie dzieci do
lat 8. W tym czasie nie będą

Taka informacja znajduje się na drzwiach wszystkich edukacyjnych placówek publicznych i prywatnych w naszym mieście

musieli chodzić do pracy. Odwołane są również wszelkiego rodzaju zajęcia. Te 14 dni
przysługuje obojgu rodzicom
bez względu na liczbę dzieci.

Mogą z tego zasiłku skorzystać również rodzice, którzy
już wykorzystali tegoroczny
limit.
Piotr Słomski

ogłoszenia

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6 • 73-110 Stargard

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE

993

(całodobowe)

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)
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Opaska może pomóc w walce z koronawirusem
Kolejne miasta w Polsce wprowadzają pilotażowe programy dla seniorów, w ramach których otrzymują oni nowoczesne opaski bezpieczeństwa. Gadżet ten może być szczególnie przydatny w trakcie epidemii koronawirusa. Czy Miasto rozważa wyposażenie seniorów w opaski?
Opaski lokalizacyjne działają już m.in. w Radomiu, Łodzi,
Ostrowie Wielkopolskim i Lublinie. Mimo krótkiego okresu
funkcjonowania zdarzały się już
przypadki, że ratują życie. Opaska jest prosta w obsłudze, dostosowana do potrzeb i zdolności osób starszych. Dzięki niej
senior ma możliwość szybkiego wezwania pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Wciśnięcie przycisku SOS
powoduje wysłanie wiadomości
lub połączenie głosowe z opiekunem. Opaska przypomina też
o konieczności zażycia leków,

mierzy temperaturę i tętno, ma
też funkcję detektora upadku.
Szczególnie przydatna może być
w trakcie okresu zwiększonych
zachorowań np. koronawirusem,
ponieważ pozwala na bieżący
monitoring stanu zdrowia i natychmiastową reakcję odpowiednich służb. Celem wprowadzenie
opaski jest poprawa bezpieczeństwa osób starszych, a skierowana jest ona do seniorów wymagających szczególnej opieki.
W kilku miastach w Polsce,
oprócz opaski lokalizacyjnej, testowany jest system teleopieki.
Obejmowane są nim osoby star-

sze, samotne i niesamodzielne.
Przed przystąpieniem do projektu uczestnicy wypełniają kartę informacyjną, podając dane o
stanie zdrowia, zażywanych lekach, uczuleniach, osobach do
kontaktu. Informacje te przekazywane są do całodobowego telecentrum w Warszawie. Osoby
objęte teleopieką zostają wyposażone w terminal telefoniczny
(telefon) oraz bransoletkę z przyciskiem SOS. Wciśnięcie guzika SOS powoduje automatyczne uruchomienie przez terminal, w trybie głośnomówiącym,
połączenia z telecentrum, gdzie

Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu

Żołnierze trafili do szpitala
Dwóch żołnierzy ze Stargardu zostało przewiezionych do szpitala po tym, jak w ich
wóz uderzył samochód dostawczy. To skutek pośpiechu i nieustąpienia pierwszeństwa
przejazdu.
Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, około godziny
12:00, w ciągu drogi wojewódzkiej 106 Nowogard – Stargard,
na wysokości skrętu w kierunku
na Ostrzycę. Doszło tam do poważnego zderzenia ciężarówki
z samochodem Wojska Polskiego. Wóz nie jechał pusty. W tym
czasie transportowani byli nim
żołnierze do swoje jednostki w
Stargardzie.
Jak podała Policja, zdarzenie
to jest skutkiem nieprzestrzegania przepisów dotyczących
pierwszeństwa przejazdu.
- Ok. godz. 12:06, na DW nr
106, koło miejscowości Ostrzyca, kierujący pojazdem marki
Mercedes, 50 letni mieszkaniec
pow. Stargardzkiego, wymusił
pierwszeństwo przejazdu wobec kierującego pojazdem marki Star, 27-letniego (pojazd wojskowy). Postępowanie prowadzi KPP Goleniów – informuje
rzecznik KPP w Goleniowie, mł.

asp. Anna Dygas.
Z uzyskanych na miejscu informacji wynikało, że
kilku wojskowych mogło w
trakcie zdarzenia ucierpieć.
- Zgłoszenie wpłynęło do naszej
dyspozytorni wczoraj, o godzinie 12:02. Ostatecznie dwie osoby trafiły do szpitala – dwóch

mężczyzn w wieku ok. 30-40
lat, jeden z urazem kolana, drugi z urazem głowy. Obaj byli
przytomni, w stanie stabilnym
- informuje Paulina Targaszewska, rzecznik prasowy WSPR w
Szczecinie.
psa
Foto. BDPG

fot. Paweł Łacheta Urząd Miasta Łódź

operator zarządza stosowny rodzaj pomocy. Usługa teleopieki
umożliwia szybkie i skuteczne
udzielenie pomocy osobom będącym w sytuacji zagrożenia.
Wprowadzenie usług opiekuńczych rozważa również Urząd
Miejski w Stargardzie. - Analizujemy uruchomienie w Stargardzie programu „Przycisk życia”mówił Piotr Styczewski z Urzędu Miasta. Nie wiadomo jednak
jeszcze kiedy to nastąpi. - Trzeba jeszcze poczekać na konkrety w tej sprawie, termin urucho-

mienia, funkcjonalność i sposób
przyłączenia się do programu.
Na pewno jednak katalog działań na rzecz osób starszych w
Stargardzie wciąż będzie rozszerzany- mówił Piotr Styczewski.
Nasze miasto od kilku lat prowadzi aktywną politykę senioralną.
Urząd wspiera działalność klubów seniora, funkcjonuje Stargardzka Karta Seniora uprawniająca do korzystania z szeregu
zniżek.
MP

Odeszli do wieczności...
Pochówki 11.03.2020
MARIAN BIELAK, lat 71, zmarł 9.03
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 12.03.2020
STANISŁAWA SIERADZAN, lat 89, zmarła 8.03
Pogrzeb odbył się o godz. 15.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 14.03.2020
MARIAN REMISZ, lat 87, zmarł 9.03
Wystawienie zwłok o godz. 11.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
RYSZARD WIDEROWSKI, lat 72, zmarł 11.03

Po zderzeniu z samochodem dostawczym kilku żołnierzy musiało trafić do szpitala
Foto. BDPG

Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu

reklama

Ucierpieli żołnierze podróżujący wozem w kierunku na Stargardu
91 573 09 96
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Powstanie ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy Nasiennej

Planują chodnik o długości ok. 620 metrów
Urząd Miejski w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa
jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Nasiennej w Stargardzie”. To oznacza, że niebawem powstanie kolejny chodnik w
miejscu, w którym był on od dawna bardzo potrzebny. Oferty można składać do poniedziałku (16 marca).

Celem inwestycji jest wykonanie jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ulicy Nasiennej w Stargardzie, długości około 620 metrów
na odcinku od skrzyżowania z
ulicą Cieplną do skrzyżowania z
ulicą Stralsundzką. Odcinek ten
stanowić będzie połączenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Wieniawskiego i
ulicy Stralsundzkiej. Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa
na powyższą inwestycję obejmującą koncepcję, projekt budowlany, projekt wykonawczy,
projekt stałej organizacji ruchu,
operat dendrologiczny (jeśli będzie wymagany), specyfikację
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót budowlanych z kosztorysem inwestorskim. Zakres

zamówienia obejmuje opracowanie dwóch różnych koncepcji zagospodarowania terenu
dla przedmiotowej inwestycji i
orientacyjne wyliczenie kosztów
budowy, przypisanych do każdej
koncepcji. Przebieg ciągu pieszo-rowerowego winien stanowić połączenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w Ulicy Wieniawskiego i ulicy Stralsundzkiej. Zamówienie obejmuje również wykonanie badań
geotechnicznych podłoża gruntowego – 3 odwierty na głębokości co najmniej 4 metry każdy. Ponadto zagospodarowanie
wód opadowych na terenie objętym inwestycją, opracowanie
i zatwierdzenie stałej organizacji
ruchu. W przypadku konieczności usunięcia zieleni należy
wykonać operat dendrologiczny z nasadzeniami zastępczy-

Sprawy urzędowy
załatwmy przez
telefon
Ze względów bezpieczeństwa podczas epidemii koronawirusa należy ograniczyć przebywanie w miejscach
publicznych – również w instytucjach. Wiele spraw w
Urzędzie Miejskim można załatwić przez telefon lub e-mailowo.
Pracownicy UM są do
dyspozycji mieszkańców i
starają się pomóc używając tych form kontaktu.

O to, do jakiego wydziału
zadzwonić, aby móc załatwić
swoją sprawę, można pytać w
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, tel. 91 578 48
81. Dostępny jest także e-mail:
urzad@um.stargard.pl.
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Dokładny wykaz wszystkich
wydziałów UM z bezpośrednimi numerami telefonu i adresami e-mailowymi znajduje się na
stronie www.stargard.pl.
Do dyspozycji jest też Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Adres
skrzynki elektronicznej ePUAP: /umstargard/SkrytkaESP.
Info UM/opr red

mi oraz uzyskać decyzję na wycinkę. Potencjalny wykonawca
musi starać się o uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów dla terenu objętego inwestycją, a także niezbędnych decyzji,
pozwoleń, opinii i uzgodnień,
w tym Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Stargardzie,
umożliwiających uzyskanie zgody na realizację inwestycji (zgłoszenie robót niewymagających
pozwolenia na budowę, decyzja
pozwolenia na budowę, decyzja
ZriD). W sytuacji wystąpienia
kolizji z istniejącą infrastrukturą projekt winien zawierać ich
rozwiązanie, a projektant powinien uzyskać niezbędne decyzje
i zgody umożliwiające usunięcie
zaistniałych kolizji i realizację
przedsięwzięcia. Po stronie wykonawcy leży także uzyskanie
mapy do celów projektowych,
obejmującej obszar niezbędny do opracowania kompletnego projektu budowlanego. Zakres zamówienia obejmuje także
wykonanie przedmiaru robót,
kosztorysu inwestorskiego oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Co ciekawe, potencjalny wykonawca jest zobligowany
do tego, aby brać czynny udział
w spotkaniach z mieszkańcami
oraz udzielania odpowiedzi na
zgłaszane uwagi i pytania. Termin złożenia oferty ustala się
do dnia 16 marca b.r., do godzi-

ny 12:00. Oferty należy złożyć w
kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Stargardzie, przy ulicy
Czarnieckiego 17. Wybór wykonawcy dokonany zostanie na
podstawie oceny doświadczenia i kwalifikacji oferenta oraz
wysokości ceny ofertowej. Kiedy zatem mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo powstałego
ciągu pieszo-rowerowego? Do
dnia 14 kwietnia b.r. Urzędowi
Miejskiemu zostanie przedłożona koncepcja. Następnie nastąpi
wykonanie projektu budowlanego, a w tym sporządzenie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, decyzji ZriD
lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych
– na to wszystko przewidziano

termin do dnia 15 czerwca b.r.
Projekt wykonawczy, SST oraz
przedmiar i kosztorys inwestorski ma zostać przedstawiony w
terminie do dnia 31 lipca 2020
roku. Wydaje się, że właśnie po
tym terminie miasto przystąpi
do procedury wyłonienia wykonawcy ciągu pieszo-rowerowego. Jak ważna jest to lokalizacja dla mieszkańców Stargardu wiedzą szczególnie, ci, którzy co dzień pieszo przemierzają
odcinek w pasie drogowym ulicy Nasiennej od skrzyżowania z
ulicą Cieplną do skrzyżowania z
ulicą Stralsundzką, np. do znajdujących się tam zakładów pracy.
KR

Urząd Miejski poinformował o zamiarze budowy jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Nasiennej

Receptę na leki czy zwolnienie
lekarskie załatwimy przez telefon
Niezależnie od trwającej epidemii koronawirusa wiele osób potrzebuje wizyty u lekarza. Aby
ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia, zdobycie recepty, zwolnienia albo porady lekarskiej odbywa się na nowych zasadach. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, żeby
świadczenia były udzielane przez telefon. Wystarczy zadzwonić do swojej przychodni.
Każdemu pacjentowi, również
bez objawów infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza, najpierw udzielana jest teleporada.
Pacjenci są umawiani na wizyty w przychodniach POZ tylko
wtedy, kiedy jest to niezbędne.
W takim przypadku przez telefon zostaną poinformowani o
konkretnej godzinie wizyty.
Telefonicznie można: zamówić receptę na wszystkie leki, w
tym leki stałe, otrzymać zwolnienie lekarskie, skorzystać z
konsultacji medycznej.
Szczegółowe informacje są

udzielane telefonicznie w przychodniach, w których przyjmuje
nasz lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej. Jeśli potrzebujemy pomocy po godzinach pracy
POZ, należy zadzwonić do placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W Stargardzie
działa ona przy szpitalu: tel. 91
578 92 96.
Dodatkowo podczas rozmowy telefonicznej rejestracja ma
przeprowadzać ankietę wstępnej
kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem.
W razie kontaktu z osobą ma-

jącą objawy zarażenia koronawirusem (gorączka, kaszel,
duszności) lub osobami, które przyjechały zza granicy należy jak najszybciej skontaktować
się z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Stargardzie – tel. 694 439 839
lub zgłosić się na izbę przyjęć
oddziału zakaźnego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy
ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie –
tel. 91 813 94 41.
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Czy jest szansa na odtworzenie kolei dojazdowej?

Chcą aby powstał obiekt muzealny
Prezes Towarzystwa Stargardzkiej Kolei Dojazdowej – Krzysztof Skrzypczyk, zabrał głos podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Stargardzkiego, aby
ponownie zwrócić uwagę na niszczejący majątek kolei wąskotorowej. Stowarzyszenie proponuje aby powiat przejął pozostałość majątku, który
wciąż należy do PKP, czyli stacje kolei dojazdowej, aby zaadoptować ten obiekt na muzeum kolejnictwa. Z kolei na torach wąskotorówki miałyby
poruszać się rekreacyjno-turystyczne drezyny jeżdżące na odcinku Stargard – Małkocin. Pomysł ciekawy ale bardzo kosztowny, poza tym w zdewastowanym budynku stacji mieszkają ludzie, którym należy zorganizować lokale zastępcze.

Krzysztof Skrzypczyk podczas obrad
Rady Powiatu Stargardzkiego opowiadał o pomysłach stowarzyszenia na
odtworzenie wąskotorówki

Stargardzka wąskotorówka
jak „wąż bez głowy”
Krzysztof Skrzypczyk prezes
Towarzystwa Stargardzkiej Kolei Dojazdowej, złożył wniosek
przed sesją Rady Powiatu Stargardzkiego, z prośbą o udzielenie głosu podczas obrad. W swoim piśmie poinformował m.in.
że chciałby poruszyć temat stargardzkiej kolei dojazdowej, która
w dużej części stanowi własność
powiatu stargardzkiego, a o której wykorzystanie jako atrakcji
turystycznej Towarzystwo Stargardzkiej Kolei Dojazdowej stara się od 7 lat. Przypomnijmy, że
ostatni raz w tej sprawie przed
Radą Powiatu Stargardzkiego
prezes Krzysztof Skrzypczyk wystąpił 2 lata temu. - Tak jak dwa
lata wcześniej chciałbym poruszyć
temat pozostałości po stargardzkiej kolei dojazdowej i przedstawić pomysł naszego towarzystwa
wykorzystania jej pozostałości w
celu turystyki i rekreacji. Zakładam, że historia stargardzkiej kolei dojazdowej jest znana zebranym tutaj osobom, dlatego nie
będę jej teraz przytaczał – rozpoczął swoje wystąpienie prezes
towarzystwa. Następnie Krzysztof Skrzypczyk w skrócie przytoczył radną działalność Towarzystwa Stargardzkiej Kolei Dojazdowej. Jak mówił prezes, od 7
lat najpierw jako stowarzyszenie
zwykłe, później przekształcone
w rejestrowe, towarzystwo stara się o uzyskanie zgody, lub odpowiedniego pozwolenia na prowadzenie swojej statutowej działalności, która obejmuje m.in.
opiekę nad zabytkami techniki
kolejowej. Członkowie towarzystwa uczestniczyli w różnych imprezach organizowanych przez

Miasto i organizacje pozarządowe. - Majątek stargardzkiej kolei
dojazdowej został przekazany dla
starostwa powiatowego przy dużym wsparciu i zaangażowaniu
Towarzystwa Przyjaciół Stargardu po zawieszeniu ruchu przez
PKP, co miało miejsce w 2001
roku. Według naszej wiedzy zarząd nad tym majątkiem sprawował w latach wcześniejszych stargardzkie szkoły średnie, a ostatnie informacje jakie posiadamy
wykazują jako zarządce, podległy starostwu Zarząd Dróg Powiatowych. Kiedy dwa lata temu
zwracaliśmy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu
ochronę tego zabytku i propozycją
współpracy w tej materii, trwało
przekazywanie majątku z jednej
ze szkół do Zarządu Dróg Powiatowych. Nasze propozycje zostały odłożone do czasu zakończenia procedury. W międzyczasie
doszło do kilku spotkań naszego towarzystwa z przedstawicielami zainteresowanych stron, tj.
reprezentującego powiat Zarządu Dróg Powiatowych, Konserwatora Zabytków reprezentującego Miasto Stargard, Towarzystwa
Przyjaciół Stargardu i PKP Nieruchomości. Nasze ostatnie pismo
z lutego ubiegłego roku po ponowieniu w maju ubiegłego roku pozostało bez żadnej konkretnej odpowiedzi... - informuje Krzysztof
Skrzypczyk. Prezes towarzystwa
podkreślił jedna ważną kwestię,
mianowicie chodzi o problem, że
majątek kolei wąskotorowej będący w zarządzie powiatu zaczyna się od granic administracyjnych Miasta Stargard. Wewnątrz
granic - to jest ponad 2,5 kilometra linii, a także linie stacyjne oraz budynek stacyjny - należy nadal do PKP Nieruchomości.
Jak zauważa Krzysztof Skrzypczyk wygląda to jakby „wąż bez
głowy”. - Podczas przytaczanego spotkania wielostronnego zgodzono się z tym, że któraś z jednostek samorządu powinna przejąć
pozostałą będącą pod zarządem
PKP cześć, tak aby wszystko scalić
w jedność. Naturalne dla tego celu
wydało się Starostwo Powiatowe,
dlatego w tym momencie chciałbym spytać, czy zostały podjęte w
tym kierunku jakieś kroki i czy takie działanie jest brane pod uwagę? Jeżeli nie, to według wypracowanego stanowiska deklaracje
taką złożyło Miasto Stargard pod
warunkiem współpracy ze staro-

stwem. Potrzeba nam konkretnego działania i stanowiska – zauważa Krzysztof Skrzypczyk.
Stara stacja będzie obiektem
muzealnym?
Prezes towarzystwa informował radnych, że PKP Nieruchomości zadeklarowało pełną gotowość do przeprowadzenia procedury przekazania majątku.
W ciągu ostatnich lat Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa własnym sumptem stara
się zabezpieczać przed degradacją budynek dworca oraz przeciwdziałać dewastacji torowiska.
W zeszłym roku członkowie stowarzyszenia podjęli interwencję
na policji, u konserwatora zabytków i PKP Nieruchomości w
związku z uszkodzeniem nasypu
kolejki przez firmę budowlaną.
Zostało to odnotowane w lokalnych mediach. Co dalej w przypadku, gdyby powiat przejął pozostały majątek od PKP? Krzysztof Skrzypczyk mówi o adaptacji
zdewastowanej stacji jako obiekt
muzealny, a wąskotorówki jako
linii wykorzystywanej do celów
turystycznych. - Nasza propozycja to reaktywacja linii wąskotorowej do celów turystycznych
na odcinku Stargard – Małkocin
oraz adaptacja budynku stacyjnego i samej stacji do celów muzealno-edukacyjno-turystycznych.
Dlaczego Stargard – Małkocin?
W dalszym przebiegu kolejki ma
powstać ścieżka rowerowa – niech
tak będzie, niech tak się stanie –
niech zachowana linia kolejowa
będzie po prostu dopełnieniem
szlaku turystycznego. Nie obiecujemy, że na linię wrócą prawdziwe
pociągi, bo tabor kolejowy, który
był stargardzki, został wywieziony do Koszalina, gdzie dzisiaj pełni rolę znanej nie tylko w kraju
atrakcji turystycznej. My chcielibyśmy oprzeć się na drezynach,
kilka zbudowaliśmy, a kilka jest
w budowie, z tym, że dopóki nie
mamy jakiegoś formalnego pozwolenia to nie możemy używać
tego, co nie jest nasze (czyli tory
kolei dojazdowej, przyp. red.) – co
jest logiczne – zauważa Krzysztof
Skrzypczyk. Przy okazji Koszalina prezes towarzystwa wspomniał, że tamtejsza kolej swojego czasu nie dysponowała nawet
kawałkiem toru, a dzisiaj posiada
prawie 20 km. Powiat Stargardzki z kolei ma tory i pozostają one
bez zagospodarowania. W przypadku, gdyby przyjęto propozy-

cję towarzystwa powiat miałby
do dyspozycji odcinek niespełna
10 km, który jest wystarczający
do takiego ruchu drezynowego.
Krzysztof Skrzypczyk zaznacza,
że brakuje jednak współpracy. Ta
wymagana jest na poziomie Powiat – Miasto – Stowarzyszenie.
Prezes towarzystwa mówił o tym,
że przez brak współpracy i zaangażowania przez ostatnie dewa
lata powiat stracił mnóstwo okazji na uzyskanie dofinansowania na reaktywację wąskotorówki. - Rozumiem doskonale, że są
obawy dotyczące finansowania
tego przedsięwzięcia. Szkoły, które wcześniej zarządzały tym majątkiem mają inne wydatki niż jakaś kolejka. Zarząd Dróg Powiatowych – rozumiem, też ma inne
wydatki, na pewno ważniejsze niż
jakaś kolejka. Dlatego tak jak to
już niejednokrotnie proponowaliśmy, stowarzyszenie gotowe jest
podjąć działania również takie,
które pozwoliłyby uzyskać dofinansowanie na ten cel. Chociażby przez ostatnie dwa lata przeszło nam koło nosa mnóstwo okazji na uzyskanie środków finansowych, czy ze środków unijnych,
czy też ze środków państwowych,
z jednego powodu: stowarzyszenie nie jest partnerem dla instytucji finansowania, z tego powodu,
że nie ma prawa do dysponowania nieruchomością na cele projektu. Potrzeba nam współpracy.
Muzeum w Stargardzie spytało
nas jako stowarzyszenia czy gotowi bylibyśmy zaopiekować się
zabytkami kolejowymi będącymi
w ich posiadaniu, bo oni po prostu nie mają już miejsca. W budynku stacyjnym można by było
urządzić ekspozycję zabytków kolejowych, można by było zrobić
modelarnię, gdzie młodzież składałaby np. modele kolejowe, można by było ten teren jakoś zagospodarować. Tak, bylibyśmy gotowi do współpracy, tylko potrzeba

współpracy... - mówi Krzysztof
Skrzypczyk.
Budynek stacyjny zdewastowany, ale zamieszkany...
Prezes wielokrotnie podkreślał, że w centrum miasta straszy
opuszczona zabytkowa stacja kolejowa, ale aby uczynić z niej atut
miasta i powiatu potrzebna jest
współpraca. Na dowód otwartości towarzystwa Krzysztof
Skrzypczyk ofiarował Radzie Powiatu skromny upominek, z którym przyszedł na obrady sesji.
Był to okazały tort przygotowany przez jedną ze stargardzkich
cukierni do degustacji w czasie
przerwy. - Patrząc na ten tort, będzie można poznać historię stargardzkiej kolei dojazdowej – kończy Krzysztof Skrzypczyk. W odpowiedzi na wystąpienie prezesa
głos zabrała członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka, która
na wstępie podkreśliła, że to nie
jest tak do końca, że starostwo
nic nie robi w tym kierunku i
że wcześniejszy głos Towarzystwa Stargardzkiej Kolei Dojazdowej pozostał bez jakiegokolwiek odzewu. Następnie członek
Zarządu Powiatu wymieniała jakie działania podjęło starostwo
w celu przejęcia majątku od PKP.
- Odbyło się kilka spotkań z władzami miasta w tej sprawie, stąd
też myślę, że w dniu 1 grudnia
2019 roku zostało do nas wysłane pismo z towarzystwa, podpisane przez pana prezesa, ponawiające taką gotowość przejęcia tego
majątku. Mówimy tutaj głównie
o majątku na terenie Miasta Stargard – bo taka była wola towarzystwa – czyli o dworcu i wszystkich działkach, które jeszcze leżą
w gestii PKP. Chciałam jeszcze
sprostować jedną informację, jeżeli chodzi o zarząd nad kolejką wąskotorową, to nie pełni tego
Zarząd Dróg Powiatowych, tylko to nadal leży w gestii Zespołu
Szkół nr 1 – mówiła Irena Agata

Towarzystwo Stargardzkiej Kolei Dojazdowej przygotowało dla radnych tort, na
którym opisana jest historia stargardzkiej kolei wąskotorowej
91 573 09 96
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Poczernin: Mieszkańcy dopięli swego

Wieści z gmin

Będzie remont drogi
Mieszkańcy miejscowości Poczernin oraz sąsiadujących miejscowości za pośrednictwem radnej powiatowej Eweliny Sobolewskiej-Łukaszczuk wnioskowali w powiecie o
remont drogi powiatowej nr 1708Z. Droga, o której mowa znajduje się w fatalnym stanie, liczne i głębokie dziury mogą powodować straty materialne ze względu na uszkodzone pojazdy. Starostwo uspokaja zapewniając, że o ile pogoda na to pozwoli, to naprawa drogi odbędzie się w drugiej połowie marca b.r.

Radna Ewelina Sobolewska-Łukaszczuk złożyła intrerpelację w sprawie
remontu drogi w Poczerninie

Droga powiatowa nr 1708Z
biegnie przez miejscowość Poczernin (gmina Stargard). Na
jej odcinku od skrzyżowania we
wsi Poczernin aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 142
znajduje siew opłakanym stanie. Liczne i dość głębokie dziury sprawiają, że kierowcy muszą być bardzo uważni, aby nie
zniszczyć swoich pojazdów. Taki
stan na tyle zirytował zarówno
Łucka. - Idąc niejako naprzeciw
temu wyzwaniu - tej propozycji i
deklaracji – już kilka dni później
wysłaliśmy do PKP Nieruchomości takie zapytanie i deklaracje ze
strony Powiatu Stargardzkiego,
że jesteśmy zainteresowani przejęciem tego majątku na mienie
powiatu. Czekaliśmy na odpowiedź dość długo, ponawialiśmy
nasze prośby, w końcu po wielu
telefonach i mailach udało nam
się otrzymać wykaz działek, które wchodzą w skład tego majątku kolei wąskotorowej na terenie
administracyjnym Miasta Stargard, włącznie oczywiście z rzeczonym dworcem kolei wąskotorowej. Czekamy jeszcze na oficjalne pismo podpisane przez prezesa PKP z deklaracją przekazania na mienie powiatu tego majątku. Oczywiście musimy się liczyć z tym, że procedura wyceny
tego majątku i przekazania aktów notarialnych będzie wymagała także cierpliwości ze strony
towarzystwa, ponieważ to może
trochę potrwać – dodała Irena
Agata Łucka. Członek Zarządu
redakcja@dziennikstargardzki.pl

mieszkańców Poczernina, jak
i sąsiednich miejscowości, że o
wszystkim została poinformowana radna powiatowa Ewelina
Sobolewska-Łukaszczuk, która
następnie w imieniu mieszkańców złożył interpelację do Zarządu Powiatu Stargardzkiego.
W interpelacji radna apeluje o
szybki remont opisanej drogi. Na wniosek mieszkańców miejscowości Poczernin oraz mieszkańców ościennych miejscowości
wnoszę o pilne wyremontowanie drogi powiatowej nr 1708Z
na odcinku od skrzyżowania w
miejscowości Poczernin do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr
142. Na wyżej wymienionym odcinku drogi powstały liczne ubytki i dziury, które uniemożliwiają
przejazd tą drogą do drogi wojewódzkiej nr 142. Stan techniczny drogi w chwili obecnej naraża użytkowników na uszkodzenie swoich pojazdów. W związku z powyższym konieczne jest
pilne podjęcie prac remontowych
– czytamy w interpelacji radnej. W załączeniu do interpelacji radna Ewelina Sobolewska-Łukaszczuk dodała dokumentację fotograficzną potwierdzaodniosła się także do pomysłów
Towarzystwa Stargardzkiej Kolei
Dojazdowej odtworzenia ruchu
drezynowego oraz adaptacji budynku stacyjnego na obiekt muzealny. Nie będzie to łatwe, wiąże się to z ogromnymi kosztami i
z dodatkową kwestią, związaną z
faktem, że zdewastowana stacja
jest obecnie zamieszkiwana... Padły tutaj pytania odnośnie odtworzenia majątku, niestety jak
wiemy jest ten majątek zdewastowany, bo nawet na terenie Miasta Stargard nie ma przejazdu
przez ulicę Sportową, ponieważ
został zaasfaltowany, są ogromne
ubytki w podkładach oraz samej
linii szyn. Natomiast takim najbardziej obciążającym kosztami
obiektem jest zabytkowy most żebrowy, który znajduje się w okolicach Lubowa. Remont tego mostu będzie kosztował w granicach
4-5 mln zł. Musze jeszcze wrócić
do jednej bardzo istotnej kwestii związanej z dworcem kolejki wąskotorowej. Ten obiekt nie
jest w stu procentach opuszczony, bo wiemy, że jest zamieszkały

jącą stan faktyczny opisywanej
drogi. Okazuje się, że starostwo
doskonale zdawało sobie sprawę
z fatalnej jezdni w Poczerninie,
gdyż jak poinformowała wicestarosta Joanna Tomczak, prace
związane z remontem drogi zostały już zaplanowane na drugą
połowę marca, czyli lada dzień.
Pozostaje jeszcze tylko kwestia
odpowiedniej pogody. - W odpowiedzi na pani interpelację z
dnia 25 lutego 2020 roku informuję, że naprawa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr
1708Z na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Poczernin do
skrzyżowania z drogą wojewódzką 142 przewidziana jest w drugiej połowie marca, w ramach
wiosennych robót naprawczych
emulsją i grysami. Termin wykonania wyżej wymienionych prac
jest uzależniony od warunków
atmosferycznych – informuje wicestarosta Joanna Tomczak. Pozostaje wierzyć, że mieszkańcy
gminy Stargard szybko odczują
pozytywne skutki działań starostwa i nie będą już musieli drżeć
o stan techniczny swoich pojazdów.

Ińsko
W Ińsku rozpoczęła się wyczekiwana przez mieszkańców gminy
budowa stacji paliw. Nowa stacja z pewnością będzie dużym udogodnieniem dla kierowców.

KR

przez kilka rodzin. Przejęcie tego
obiektu z lokatorami będzie bardzo problematyczne dla powiatu.
Dlatego prowadzone są rozmowy
pozytywne i bardzo rzeczowe z
panem Prezydentem Miasta Stargard w celu wysiedlenia i przesiedlenia lokatorów do mieszkań
zastępczych – kończy Irena Agata Łucka. Jeśli chodzi o radnych
to byli zgodni, że pomysł towarzystwa jest interesujący, jednak
podkreślali, że wiązać się to będzie z ogromnymi kosztami, a
nie koniecznie mieszkańcy powiatu będą zadowoleni z faktu,
że środki, które mogą być przeznaczone na remonty dróg, będą
inwestowane we fragment kolejki wąskotorowej... Tym bardziej,
że taki rodzaj rekreacji i turystyki wcale nie musi przynosić zysków. Jedno jest pewne, członkowie Towarzystwa Stargardzkiej
Kolei Dojazdowej z pewnością
nie poddadzą się i wciąż co jakiś
czas będą przypominać radnym
i Zarządowi Powiatu o swoich
pomysłach na odtworzenie wąskotorówki.
KR

Suchań
5 marca w Gminie Suchań świętowano Dzień Kobiet. Uroczystość zorganizowała Burmistrz Stanisława Bodnar, która powitała
przybyłe panie i złożyła im serdeczne życzenia.
Z tej okazji przygotowano również program artystyczny. Zespół
„Joises” z Ińska zaprezentował przeboje muzyczne lat dziewięćdziesiątych. Występ kieleckiego „kabaretu z Konopi” wywołał
wiele radości i uśmiechu.

Reptowo Kobylanka
8 marca na boisku w Reptowie drużyna GKS Zjednoczeni
Kobylanka rozegrała sparing z drużyną Płomień Lisowo. Mecz zakończył się wynikiem 3:1. Mecz odbył się bez większych fajerwerków. Zwyciężyła drużyna lepiej dysponowana i skuteczniejsza.
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Ireneusz Błajek ze 102 Batalionu Ochrony w Bielkowie
Honorowym Dawcą Krwi – Zasłużonym dla Zdrowia Narodu

„Krwi nie da się niczym zastąpić”
W sobotę 7 marca w Technoparku Pomerania 160 zasłużonych honorowych dawców krwi odebrało odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony Dla
Zdrowia Narodu”. W gronie wyróżnionych znalazł się Ireneusz Błajek, na co dzień służący w 102 Batalionie Ochrony w Bielkowie.
Do tej pory Ireneusz Błajek
był już trzykrotnie wyróżniony
przez PCK (po 6 litrach brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III
stopnia”, po 12 litrach srebrna
odznaka honorowa „Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi II stopnia”, a po 18 litrach złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”),
natomiast obecna, czwarta już
odznaka została nadana przez
resort zdrowia. – Jest to dla mnie
satysfakcja, że otrzymałem wyróżnienie właśnie od ministra
zdrowia – podkreślał I. Błajek.
Oprócz wieloletniej już służby wojskowej, Ireneusz Błajek
(rocznik 1985) jest również od
kilku lat ratownikiem medycznym w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w filii Szczecin. Należy ponadto do
Wojskowego Klubu HDK PCK
Saper Stargard.
Piotr Słomski

Odznaka Honorego Dawcy Krwi - Zasłużonego Dla Zdrowia Narodu dla Irenusza
Błajka, sygnowana przez ministra zdrowia

ogłoszenie

Ireneusz Błajek ze 102 Batalionu Ochrony w Bielkowie odznaczony przez Ministra
Zdrowia jako Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu

Na uroczystość przybyła m.in.
dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ewa Kłosińska, która w trakcie wręczania odznak podkreśliła fakt, iż to wyróżnienie otrzymują osoby, które w swoim życiu oddały co najmniej 20 litrów
krwi.
W rozmowie z Dziennikiem
Stargardzkim, Ireneusz Błajek
powiedział czym dla niego jest
oddawanie krwi - Oddaję krew
od 2009 r. Do tej pory oddałem
ogłoszenie

24 litry. Zdaję sobie sprawę z faktu, że krew jest bardzo potrzebna. Nie da jej się niczym zastąpić; jest dla przykładu niezbędna
w czasie operacji, przy różnych
zabiegach, krwotokach, urazach
a także dla tych, którzy cierpią
na niedokrwistość oraz nowotwór krwi – podkreślał I. Błajek
– Za każdym razem, kiedy oddaję krew czuję satysfakcję, że
mogę w ten sposób zanieść pomoc ludziom, którzy jej w danej
chwili potrzebują – powiedział.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa
Rozwoju w Stargardzie informuje
Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską na lata 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Obszar naszego działania to 14 gmin województwa
zachodniopomorskiego, położonych w trzech powiatach - powiat stargardzki: Chociwel, Dobrzany,
Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań; powiat pyrzycki: Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo.
Dnia 14 lutego 2020 r. w Morzyczynie odbyły się warsztaty w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie corocznie organizuje warsztat refleksyjny, tzw. ćwiczenia analityczno-refleksyjne, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim
stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów. Rozważania te są też podstawą do wprowadzenia zmian
w Strategii i podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele członków Stowarzyszenia - podmioty społeczne, publiczne i gospodarcze, członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura i inni mieszkańcy obszaru objętego LSR. Po prezentacji podsumowującej dyskusja oscylowała wokół poniższych pytań.
Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych realizowanych w ramach
LSR jest zadowalająca? W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru Stowarzyszenia „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju? Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie
potrzebne informacje?
Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
Zgodnie z przyjętymi założeniami (po przeprowadzeniu obowiązujących procedur) zostaną uruchomione środki z przeliczenia euro, nagrody i uwolnione po rozliczeniu wniosków i rezygnacjach. Na
koniec warsztatu uczestnicy obejrzeli kilka operacji dofinansowanych ze środków unijnych w okolicy
jeziora Miedwie z programu PROW i PO RYBY.
Zapraszamy na stronę Stowar z yszenia w w w. w i r - l g d. o rg. p l.

91 573 09 96
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Z Ewangelii według św. Jana:
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w
pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam
źródło Jakuba. Jezus zmęczony
drogą siedział sobie przy źródle.
Było to około szóstej godziny.
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić!”
Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do
Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty,
będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus
odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała,
kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj
Mi się napić”, to prosiłabyś Go,
a dałby ci wody żywej”. Powiedziała do Niego kobieta: „Panie,
nie masz czerpaka, a studnia jest
głęboka. Skądże więc weźmiesz
wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z
niej pił, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł
do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę
wodę, znów będzie pragnął. Kto

zaś będzie pił wodę, którą Ja mu
dam, nie będzie pragnął na wieki,
lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu”. Rzekła
do Niego kobieta: „Panie, daj mi
tej wody, abym już nie pragnęła
i nie przychodziła tu czerpać”. A
On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!” A
kobieta odrzekła Mu na to: „Nie
mam męża”. Rzekł do niej Jezus:
„Dobrze powiedziałaś: Nie mam
męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz,
nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”. Rzekła do Niego kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie
nasi oddawali cześć Bogu na tej
górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy
czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej
górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie
to, czego nie znacie, my czcimy
to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów.
Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć
Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec.
Bóg jest duchem; trzeba więc, by
czciciele Jego oddawali Mu cześć
w Duchu i prawdzie”. Rzekła do
Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do
niej Jezus: „Jestem nim Ja, który z
tobą mówię”. Na to przyszli Jego
uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak
nie powiedział: „Czego od niej
chcesz? – lub: Czemu z nią roz-

Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata ul. J. Nowakowskiego 2 Niedziela: 6.45, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 Dni powszednie: 7.00,18.00
Biuro parafialne czynne: Wtorek
- 9.00 - 10.00 Środa i Czwartek 16.00 - 17.00 tel. 91 573-75-75 biuro@
chrystuskrol.info
Parafia pw. św. Józefa przy Kościele św. Jana ul. św. Jana Chrzciciela 1 Niedziela: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 19.00 Dni powszednie: 6.30,
8.00, 18.30
Biuro parafialne czynne: Poniedziałek - Czwartek 16.00 - 17.30 Piątek Sobota 11.00 - 12.00
tel. 91 578-30-50 wewn. 37 biuro@swjozef.stargard.pl
Parafia pw. Ducha Świętego ul. Warszawska 31 Niedziela: 7.00, 9.30,
11.00, 12.30, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00 Biuro parafialne czynne: Poniedziałek 9.00 10.00 Środa 16.00 - 17.00 Piątek 16.00 - 17.00 tel: 91 577 55 85
Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa ul. Żwirki i Wigury 10
Niedziela: 10.00, 11.30, 18.00 Dni powszednie: wt, czw. 8:00 Biuro parafialne czynne:
codziennie po mszy wieczornej tel: 607 573 165 wrozdeba@poczta.fm
Parafia pw. Przemienienia Pańskiegoul. Twardowskiego 1
Niedziela: 8.30, 10.30, 12.00, 18.00 Dni powszednie: poniedziałek, środa, piątek i
sobota 18.00 wtore, czwartek 8.00 Biuro parafialne tel: 91 576-07-53
Parafia pw. NMP Królowej Świata ul. Bol. Krzywoustego 12
Niedziela: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 Dni powszednie: 7.00, 18.00 Biuro
parafialne czynne: wtorek i czwartek od 16 do 17, w soboty przed południem od 10 do 12. tel: 91 578 30 22
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5
Niedziela: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00, 16.30,18.30 Dni powszednie: 7.00, 17.00, 18.00 Biuro parafialne czynne: Poniedziałek i Czwartek
9.00 - 11.00; 15:30- 17:00 Środa 15.30 - 17.30 Piątek 15.30 - 17.00 tel: 91
573-21-12
Parafia pw. św. Krzyża ul. Lotników- Kluczewo Niedziela: 8.00,
11.30, 16.00 Dni powszednie:18.00 Biuro parafialne czynne:
Poniedziałek - 16.00 - 17.00 sobota 10.00 - 12.00 tel. 91 576-03-14
biuro@chrystuskrol.info

redakcja@dziennikstargardzki.pl

mawiasz?” Kobieta zaś zostawiła
swój dzban i odeszła do miasta.
I mówiła ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam:
Czyż On nie jest Mesjaszem?”
Wyszli z miasta i szli do Niego.
Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!” On
im rzekł: „Ja mam do jedzenia
pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili więc uczniowie między sobą: „Czyż Mu kto przyniósł
coś do zjedzenia?” Powiedział im
Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż
nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy
i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy
się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym
powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie
natrudziliście. Inni się natrudzili,
a wy w ich trud weszliście”. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”.
Kiedy więc Samarytanie przybyli
do Niego, prosili Go, aby u nich
został. Pozostał tam zatem dwa
dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie
dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy
i wiemy, że On prawdziwie jest
Zbawicielem świata”. (J 4, 5-42)
Komentarz do Ewangelii
Jezus powraca z Judei do Gali-

lei przez Samarię.
Judejczycy i Samarytanie wzajemnie gardzili swoimi narodami
i miejscami świętymi. Tak było
jeszcze przed zniszczeniem świątyni samarytańskiej w II wieku
przed Chrystusem przez króla żydowskiego Jana Hirkana. W
odwecie prawie dwieście lat później Samarytanie źle odnosili się
do galilejskich Judejczyków zmierzających do Judei, co czasami
prowadziło do aktów przemocy.
Samarytanie uważali się za ludzi
pobożnych, lecz Żydzi uważali
ich za niereligijnych. Pobożni Żydzi unikali bliższych kontaktów z
Samarytanami.
Zatrzymanie w Samarii, długa samodzielna rozmowa z kobietą, odwiedziny miasta Sychar,
zakupienie i spożywanie pokarmów samarytańskich, głoszenie
Ewangelii i nauczanie wszystko
to łamało reguły judaistycznej religijności.
Dla religijnego Żyda postępowanie Jezusa było szokujące, trudne do zaakceptowania. Jezus jest jednak bardziej zatroskany o ludzi niż o
przestrzeganie
obowiązujących zwyczajów judaistycznych.
Już samo poproszenie kobiety o
wodę mogło zostać zrozumiane
jako flirtowanie z nią - zwłaszcza
jeśli przyszła sama.
Jezus w rozmowie z kobietą pokonuje barierę kulturową, z perspektywy misjologicznej największą barierę w głoszeniu ewangelii. Skupia się na
wspólnym przodku Jakubie i
wspólnym dziedzictwie. W drugiej kolejności podkreśla różnice co do pochodzenia zbawienia. A następnie przechodzi do
przyszłej jedności wiary niezależnej od czynnika etnicznego, a tylko od wiary w Syna Bożego i czci oddawanej Bogu w
Duchu Świętym. Prawdziwym
czczeniem Boga będzie wiara

w Jezusa.
Samarytanka odkrywa po kolei, że Jezus jest kimś większym
niż Jakub, jeśli Jego żywa (świeża lub bieżąca) woda byłaby bardziej wydajna od studni Jakuba, odkrywa, że jest Prorokiem,
bo zna szczegóły z jej życia. Odkrywa podobieństwo Jezusa do
Mesjasza, który „objawi nam
wszystko”. Jezus rozpoznaje jej
rodzącą się wiarę i objawia siebie
jako Mesjasza.
Rezultatem żniwa, misji w Samarii jest poprawna wiara: „wiemy, że On naprawdę jest Zbawicielem świata”. Mieszkańcy Sychar przyjęli ewangelię od etnicznego Judejczyka, Jezusa.
Uwierzenie w Zbawiciela otwarło
drogę do pojednania Samarytan i
Judejczyków po wielowiekowym
konflikcie.
W przyszłości wiara zostanie
również uwolniona od czynnika kulturowego: prześcigania się,
która kultura jest pierwsza, która ważniejsza, aby prawidłowo
czcić Boga we własnej kulturze,
aby kultura nie przeszkadzała w jedności wierzących ze
wszystkich narodów. Rozpoczęli
to wypróbowywać Judejczycy z
zespołu misyjnego Jezusa i Samarytanie z miasteczka Sychar.
Na terenie Samarii, w krótkiej
akcji misyjnej, Jezus pokazuje
uczniom żniwo, ważne elementy ich przyszłej służby. Przychodząc do innych krajów nie będą
narzucali kultury, w której zostali
wychowani, będą tylko objawiali
Jezusa Chrystusa, bez domieszki
judaizmu. Tak, aby ludzie w innych krajach uwierzyli w Jezusa
Chrystusa jako ich Zbawiciela, a
nie w kulturę misjonarzy.
Za kilka lat Samaria, teraz przygotowana przez Jezusa, otworzy
się szeroko na Ewangelię.
Waldemar Piątek
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Uczniowskie zmagania
z językiem angielskim

Planowali i realizowali
działania taktyczne

Ćwiczenia
stargardzkich
saperów

Najlepsi młodzi angliści ze stargardzkich szkół podstawowych rywalizowali w 18. Miejskim Konkursie Języka Angielskiego. Uczniowie rozwiązywali zadania pisemne oraz
brali udział w egzaminie ustnym. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc spotkali się z Ewą
Sową, zastępcą prezydenta.

Żołnierze ze stargardzkiego 2 batalionu saperów maja za
sobą kolejne ćwiczenia na poligonie drawskim. Saperzy
podnosili swoje kwalifikacje w trakcie ćwiczeń pod kryptonimem DAGLEZJA-20. Podczas ćwiczeń sprawdzano
działanie dowództwa, sztabu i pododdziałów w planowaniu i realizacji działań taktycznych.

Najlepsi młodzi anglicy spotkali się z Ewą Sową, zastępcą prezydenta
W trakcie ćwiczeń pk. DAGLEZJA-20 stargardzcy saperzy podnosili swoje kwalifikacje

Czasem niszczą, często budują, ale zawsze służą, dlatego
żołnierze 2 stargardzkiego batalionu saperów stale podnoszą
swoje kwalifikacje. Idealną okazję do tego saperzy wykorzystali w ostatnich dniach w trakcie
ćwiczenia pk. DAGLEZJA-20.
W ćwiczeniu zorganizowanym
na poligonie drawskim przede
wszystkim sprawdzono działanie dowództwa i sztabu, a także pododdziałów w planowaniu
oraz realizacji działań taktycznych. Wagę tych zadań podkreślił dowódca 2 stargardzkiego
batalionu saperów podpułkownik Mirosław Zyber. - Z reguły pododdziały ogólnowojskowe otrzymują najważniejsze za-

dania, ale bez wsparcia pododdziałów inżynieryjnych nie są w
stanie pokonać poważniejszych
przeszkód terenowych, dlatego
nasze współdziałanie musi przebiegać bez najmniejszych zakłóceń – mówił podpułkownik Mirosław Zyber. Swym profesjonalnym działaniem stargardzcy
saperzy kolejny raz udowodnili jak kluczową rolę odgrywają
pododdziały inżynieryjno - saperskie na współczesnym polu
walki. Teraz przyszła pora na
szybką obsługę sprzętu, by już
niebawem znów intensywnie
szkolić się w warunkach poligonowych.
Info i foto: 12BZ
Oprac: KR

Nie wejdziemy do
Schroniska dla
zwierząt w Kiczarowie
Chcąc zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się koronawirusa, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kiczarowie
zostało zamknięte dla odwiedzających i wolontariuszy.
Czworonogi pozostają pod właściwą opieką pracowników
placówki. Nadal można odbierać swoje zwierzęta.

Schronisko pozostanie zamknięte do odwołania – nie
wcześniej niż do 25.03. (środa),
podobnie jak szkoły, przedszkola i inne placówki w całym Stargardzie. Jak informują pracownicy, właściciele mogą zgłaszać
się po swoje zwierzęta. Wcze-

śniej jednak proszeni są o kontakt telefoniczny: 661 964 551
lub 661 964 552. Również w
przypadku zaplanowanych adopcji najpierw należy zadzwonić do schroniska i przez telefon
podać potrzebne informacje.
Info UM/opr red

Tryumfatorką tegorocznych
zmagań jest Olga Nowacka
ze Szkoły Podstawowej nr 11.
Uczennica ósmej klasy zdobyła
łącznie 41 punktów na 45 możliwych. Olga uzyskała maksymalny wynik (25 punktów) w części
ustnej. Na drugim miejscu uplasował się Kacper Szandała z szóstej klasy Szkoły Podstawowej nr
1. Trzecie miejsce również zajęła szóstoklasistka – Jessica Liszniańska z SP nr 3. Jak podkre-

ślają organizatorzy, poziom tegorocznej edycji był wyjątkowo
wysoki.
Konkurs zorganizowano już
po raz 18. Do rywalizacji przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych z całego miasta. Egzamin przygotował i przeprowadził August Augustyniak – absolwent Uniwersytetu Londyńskiego. Na początku młodzi angliści sprawdzili się w swobodnej rozmowie. Oprócz popraw-

ności językowej przydało się bogate słownictwo i umiejętność
przedstawienia własnych myśli
po angielsku. Kolejnym etapem
były zadania pisemne, w których
uczniowie musieli wykazać się
przede wszystkim znajomością
gramatyki.
Organizatorami 18. Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego był Młodzieżowy Dom Kultury oraz Proacademy.pl – Szkoła Języka Angielskiego.

Info UM/opr red

Nowości na placach zabaw

Jeszcze w tym roku w Parku Chrobrego zainstalowane będą trampoliny. Na tym najpopularniejszym w Stargardzie placu zabaw skorzystają z nich też osoby z niepełnosprawnością. Mieszkańcy ul. Żeromskiego i okolic dostaną z kolei nowe miejsce do
zabaw. Będzie to kilka urządzeń i siłownia zewnętrzna.
Oba pomysły są realizowane w ramach ubiegłorocznego
Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas spotkania
z projektantem pojawiły się sugestie i pomysły mieszkańców
na dalsze inwestycje w tych lokalizacjach. Wartość placu przy
ul. Przybosia to około 300 000
zł. Zakup i montaż trampolin w
Parku Chrobrego będzie kosztować 150 000 zł. Obie inwestycje
zostaną zrealizowane jeszcze w
tym roku.
Teren przy ul. Przybosia zostanie ogrodzony. Najmłodsi stargardzianie będą mieli do
wyboru wiele propozycji – m.in.
huśtawki, karuzelę, zjeżdżalnię
oraz panele edukacyjne. Sprzęt
jest dostosowany do osób w różnym wieku. Coś dla siebie znaj-

Jeszcze w tym roku na placach zabaw
pojawią się nowe zabawki dla najmłodszych

dą zarówno maluchy, jak i nieco starsze dzieci. Tuż obok placu
zamontowana będzie siłownia

plenerowa. Mieszkańcy skorzystają z różnych ćwiczeń np. na
orbitreku, biegaczu czy wyciągu.
Z kolei chwilę odpoczynku będzie można spędzić na nowych,
wygodnych ławkach.
Na placu zabaw w Parku
Chrobrego pojawi się coś, na co
z niecierpliwością czeka wiele
dzieci – trampoliny. Taka forma
zabawy jest już na os. Pyrzyckim, gdzie cieszy się dużą popularnością. Teraz będzie można
skakać także na Starym Mieście.
Tuż przy statku w Parku Chrobrego pojawią się dwie trampoliny – jedna w ciekawym kształcie plastra miodu, a druga, prostokątna, dostosowana do osób
z niepełnosprawnością.
Info UM/opr red
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Piotr Słomski, redaktor naczelny Dziennika Stargardzkiego
„Kawiarence Politycznej” Radia Szczecin

Koronawirus, 2 mld dla TVP i spór o Wyklętych
W niedzielę 8 marca, reprezentujący Koalicję Polską Piotr Słomski, redaktor naczelny Dziennika Stargardzkiego, był gościem audycji publicystycznej
„Kawiarenka Polityczna” w Polskim Radiu Szczecin. Wśród poruszonych tematów znalazły się – koronawirus w naszym regionie, 2 mld złotych na
TVP i upamiętnienie żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego.
Oprócz Piotra Słomskiego
do „Kawiarenki Politycznej”
zostali zaproszeni również –
Dawid Krystek z Lewicy, przewodniczący SLD w Szczecinie,
Leszek Dobrzyński, poseł PiS
oraz Przemysław Słowik, wiceprzewodniczący Klubu Radnych Koalicja Polska w Radzie
Miasta Szczecina.
Na początku wszyscy panowie złożyli życzenia paniom z
okazji Dnia Kobiet. Audycję
zdominował temat koronawirusa oraz tego, jak radzimy sobie z zagrożeniem w naszym
kraju.
- Trzeba uczyć się od innych,
bo widzimy, że we Włoszech,
które mają największy w Europie problem z koronawirusem,
władze stanęły na wysokości
zadania – mówił Dawid Krystek - Odwoływane są tam imprezy masowe, a mecze są rozgrywane bez udziału publiczności – dodawał D. Krystek –
U nas, wiemy, że półmaraton,
który miał się odbyć w Gdyni został przeniesiony na październik, i dobrze, ponieważ z
jakiej racji mamy ryzykować.
- Trzeba zachować zdrowy
rozsądek ale też nie bagatelizować problemu. Przede wszystkim zachowajmy ostrożność i
podstawę higieny – powiedział
Przemysław Słowik.
- To jest problem wielopłaszczyznowy, bo nie wiemy, jak
ten wirus może się jeszcze u
nas rozwinąć. Nie wiemy też,
jaki może mieć w końcowym
efekcie wpływ na zdrowie nas
wszystkich – dodał poseł Leszek Dobrzyński.
- Dzisiaj wrotami koronawirusa mogą być lotniska czy
autokary powracające ze strefy zagrożenia – mówił Piotr
Słomski - Trzeba sobie zadać
pytanie, czy udawać się w strefę zagrożenia. Problem stanowi również czas oczekiwania
na wyniki badań. Osoby ze
Stargardu, które są zarażone
musiały długo oczekiwać na
test potwierdzający obecność
koronawirusa. Z pewnością
nasi mieszkańcy potrzebowaliby przede wszystkim szybkiej
diagnozy by nie pozostawać
w niepewności. Dowiadujemy
się, że wojewoda ogłosił, iż od
wtorku dostępny jest konieczny sprzęt, tak by skrócić czas
redakcja@dziennikstargardzki.pl

oczekiwania na wyniki krwi
z 72 do 4 godzin – podkreślił
Piotr Słomski.
W ostatnich dniach weszła
w życie specustawa dotycząca
walki z koronawirusem, która zawiera szereg rozwiązań
prawnych, umożliwiających
służbom i władzom szybsze i
skuteczniejsze reagowanie na
zagrożenie.
- To dobrze, że została przyjęta ustawa, która po raz pierwszy od pięciu lat uwzględniała
poprawki opozycji – powiedział Dawid Krystek – Każdy z nas ma z tyłu głowy czy
ta specustawa nie będzie nadużywana. Nie sądzę by tak się
stało, ponieważ ta ustawa była
potrzebna – podkreślił D. Krystek – Przyłączę się też do tego,
o czym mówił Piotr Słomski,
to dobrze, że już od wtorku w
wielu szpitalach, nie tylko w
Szczecinie, są te minilaboratoria, które będą szybko diagnozowały próbki – zaznaczał.
- Podobnie jak w walce przeciw ASF, obecnie stanęliśmy w
obliczu o wiele poważniejszego
zagrożenia – mówił P. Słomski
- Ze strony rządzących wymagało to podjęcia środków w
postaci specustawy, której zapisy mają usprawnić działanie,
jak np. możliwość zbudowania
miniszpitali, takich jak widzimy w Chinach, z pominięciem
prawa budowlanego czy też
możliwość zakupu koniecznych środków medycznych
bez otwierania skomplikowanej procedury przetargowej –
zaznaczył Piotr Słomski.
- Ustawa została wprowadzona, bo jest potrzebna, ale
powinna zostać w miarę szybko znowelizowana – mówił
Przemysław Słowik – Bo kto
teraz oceni, na ile sytuacja w
danym momencie będzie na
tyle kryzysowa, by wprowadzić jakiś jej przepis. Dobrze,
że udało się wprowadzić poprawki opozycji o tym, żeby
ta ustawa była w mocy tylko
na sześć miesięcy, natomiast
sprawozdawczość tej ustawy
ma być przeprowadzona po
trzech miesiącach- zaznaczył
P. Słowik.
- Ucieszyła mnie ta postawa i dziękuję posłankom i posłom opozycji, że ta specustawa została przyjęta. Zwłaszcza,

Po prawej Piotr Słomski (Koalicja Polska) i Leszek Dobrzyński (PiS), po lewej Dawid Krystek (Lewica) i Przemysław Słowik (KO),
w środku redaktor Piotr Tolko

że nie mieliśmy zbyt wielkiego asortymentu prawnego jeśli chodzi o takie sytuacje kryzysowe – mówił Leszek Dobrzyński.
Kolejnym tematem, który podniósł temperaturę politycznej dyskusji, było budzące
wiele kontrowersji a miejscami i oburzenia ze strony opinii
publicznej przekazanie 2 mld
złotych na telewizję publiczną,
w obliczu propozycji opozycji,
by te pieniądze przeznaczyć na
walkę z nowotworami.
- Za te dwa miliardy moglibyśmy wyposażyć szpitale w
nowy sprzęt, dokonać skoku
cywilizacyjnego jeśli chodzi o
diagnostykę i leczenie w onkologii – powiedział P. Słowik
- W tym roku prawdopodobnie ok. 160 tys. Polek i Polaków zachoruje na nowotwór.
Statystyki też niestety pokazują, że mamy najwyższą śmiertelność związaną z nowotworami. Czyli z tych 160 tysięcy, ok. 100 tysięcy prawdopodobnie umrze. Ile moglibyśmy
dobrego zrobić z tymi dwoma
miliardami? Jeżeli chodzi o
media, to uważam, że powinno je się sprywatyzować.
- To jest stawianie podłej alternatywy, czyli - pieniądze na
media publiczne czy na walkę z nowotworami. Mówimy
tutaj o rekompensacie, czyli o
realizacji ustawy, która została
uchwalona za czasów PO. Jest
to rekompensata za to, że są
ludzie w naszym kraju, którzy
nie płacą abonamentu – powiedział Leszek Dobrzyński.

- Obecnie w Polsce brakuje
skutecznego narzędzia finansowania mediów publicznych
– mówił P. Słomski - Nie może
być jednak tak, że są one finansowane z rekompensaty. Jeśli
chcemy, żeby nasze państwo
działało sprawnie, to musimy
także stworzyć systemowe narzędzie finansowania mediów
publicznych. Kiedyś takiej rekompensaty nie było i media
publiczne istniały. Natomiast
bez wsparcia nie poradzą sobie osoby cierpiące na nowotwór, który stał się chorobą cywilizacyjną. Te pieniądze, czyli 2 mld, niestety nie trafiły do
potrzebujących. Stało się źle,
bo ludzie wciąż zbierają pieniądze na walkę z chorobami
onkologicznymi, ponieważ ich
leczenie nie jest dostatecznie
refundowane przez NFZ – zaznaczył Piotr Słomski.
Ostatnim tematem poruszonym w „Kawiarence” były obchody upamiętniające walkę
żołnierzy powojennego podziemia
niepodległościowego. Goście byli pytani czy i jak
uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych.
- Jeszcze w czasach kiedy byłem przewodniczącym Rady
Miejskiej w Nowogardzie, zabiegałem o to, żeby była w
moim mieście ulica Rotmistrza Pileckiego i to się udało – powiedział Piotr Słomski
- Obecnie w Nowogardzie jest
taka ulica. Jest to realne upamiętnienie W. Pileckiego. Kiedyś była to ulica Dąbrowszczaków. I to jest właśnie moje

uczczenie pamięci Żołnierzy
Wyklętych – podkreślił Piotr
Słomski.
- Dąbrowszczacy zasługują na szacunek, bo walczyli w
Hiszpani z faszyzmem i rotmistrz Pilecki również zasługuje na szacunek oraz pamięć
– powiedział Dawid Krystek
– W przypadku W. Pileckiego
można powiedzieć o chichocie
historii, ponieważ został on
skazany na śmierć przez ojca
późniejszego
wiceministra
sprawiedliwości w rządzie PiS.
Żołnierze wyklęci do momentu rozwiązania AK mieli swoje zasługi i walczyli z okupantem. Niestety po rozformowaniu przez Okulickiego AK
prowadzili oni swoją prywatną
wojnę i pamiętajmy o 5 tysiącach niewinnych ofiar Żołnierzy Wyklętych w Polsce – mówił D. Krystek.
- Wolałbym, żebyśmy w
ogólnopolskie święta czcili te
osoby, co do których nie ma
wątpliwości w kontekście ich
zasług i dobrego stanowienia.
A tu mamy taką sytuację, jak
powiedział pan D. Krystek, że
to nie są czarnobiałe postacie
– dodał Przemysław Słowik.
- Jest doprawdy czymś przykrym, że tyle lat po odzyskaniu
niepodległości musimy tutaj
w studiu wysłuchiwać bzdur,
kłamstw i potwarzy rodem z
ubeckich książek. Żołnierze
wyklęci walczyli o wolną Polskę czyli z sowiecką okupacją
– mówił Leszek Dobrzyński.
(redakcja)
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COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

Felieton(ik)

Co w trawie piszczy

Pizza

Potrawa kuchni włoskiej, która zawojowała świat jest płaskim, okrągłym
plackiem z ciasta drożdżowego z sosem pomidorowym, posypana startym
serem.
We Włoszech wyróżnia się dwie odmiany pizzy: neapolitańską i rzymską.
Rzymska jest grubsza 1-2 cm grubości ma jej ciasto, żeby dobrze podtrzymywało składniki, ma również podniesione, zarumienione brzegi. Pizza
neapolitańska jest bardzo cienka, ma maksymalnie 3 mm grubości i nie
ma zaokrąglonych brzegów.
Do tego, że pizza jest pyszna nie trzeba nikogo przekonywać, każdy pewnie próbował i się w niej zasmakował.
Co wy na to, żeby taką pyszną pizzę wykonać samemu w domu?
O nie, nie jest to wcale trudne, uwierzcie mi przynajmniej raz w tygodniu taką pizzę robię i jak tak się
teraz zastanowię to stwierdzam, że jest to jeden z najszybciej przygotowywanych obiadów. Naprawdę.
To jak? Zagnieciemy wspólnie pizzę?
Poniżej mój sprawdzony przepis, który polecam wszystkim pizzożercom  .
PRZEPIS NA PIZZĘ
Składniki na ciasto:
- 3 szklanki mąki pszennej
- pół kostki drożdży
- pół litra osolonej, letniej wody
- trochę oliwy (2,3 duże łyżki)
Dodatki do położenia na pizzę według uznania: ketchup, koncentrat pomidorowy, kukurydza, pieczarki,
żółty ser, papryka, cebula, szynka, salami itp.
Przyprawy: bazylia i oregano.
Krok po roku jak robimy:
Wsypujemy mąkę do miski, rozkruszamy na mąkę drożdże, wlewamy wodę. Wyrabiamy ciasto, na koniec
dodajemy oliwę, żeby ciasto się dobrze skleiło. Odkładamy na 20 minut w ciepłe, ciemne miejsce miskę
z ciastem, przykrytą ściereczką. W tym czasie obieramy, kroimy według uznania wszystkie składniki jakie
chcemy położyć na naszej pizzy.
Gdy ciasto trochę podrośnie na dużej blaszce z piekarnika kładziemy arkusz papieru do pieczenia, rozgniatamy palcami ciasto na całą powierzchnię. Smarujemy placek koncentratem pomidorowym i ketchupem.
Posypujemy bazylią i oregano. Rozkładamy wszystkie składniki na cieście i wkładamy do rozgrzanego
piekarnika (TUTAJ POPROŚCIE O POMOC OSOBĘ DOROSŁĄ).
Pieczemy w temp. 2500C przez około 15 minut.
3 minuty przed wyjęciem pizzy z piekarnika posypujemy ją startym żółtym serem.
(Pizza jest gotowa do jedzenia gdy ma zarumienione pod spodem ciasto, więc podczas pieczenia niech
osoba dorosła wam to sprawdzi).
Przed jedzeniem polewamy według uznania, ketchupem lub zrobionym własnoręcznie z passaty pomidorowej sosem do pizzy.
Miłego pieczenia i smacznego .

Młody artysta malarz

Czas na
AUDIOBOOK
„Pippi Pończoszanka” wydana w formie audiobooka to
wspaniały sposób na poznanie historii dziewczynki, która mieszka samotnie w Willi
Śmiesznotce razem ze swoim
koniem i małpką, ma walizkę
pełną złotych monet i... nie
chodzi do szkoły.
Jej zwariowane pomysły i
dziwne czasem zachowanie
jest wyzwaniem dla mieszkańców miasteczka. Budzi ona
zgorszenie dorosłych oraz zachwyt rówieśników.
Astrid Lindgren szwedzka pisarka jest autorką serii książek
o Pippi.
Dowcipna, pełna humoru, rudowłosa, bardzo silna, mająca
wiele zwariowanych pomysłów dziewczynka jest niezwykle pozytywną postacią.
Wspaniałe audiobookowe wydanie kilku części książek o
Pippi przeczytane przez Edytę Jungowską, polską aktorkę
posiadającą fenomenalny głos,
który bardzo pasuje do głosu
Pippi, jest czymś zachwycającym.
Słucha się tej opowieści bardzo
dobrze.
Nagrana muzyka, której możemy posłuchać na płytach, jest
znakomicie dobrana do tego typu opowieści, zanucę tutaj kawałek piosenki z tego nagrania „O mnie się nie martw, ja sobie
zawsze dam radę, o mnie się nie martw…”
Podczas zabawy w pokoju słuchając w tle historii zwariowanej
Pippi, audiobook przeniesiecie was w jej świat.
Jest to znakomity pomysł na prezent dla kilkuletnich lub kilkunastoletnich dzieci.
Przy okazji polecam wam także wyśmienite przedstawienie
w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie pod tytułem „PIPPI
POŃCZOSZANKA”.
Uwierzcie mi, byłam i oglądałam i zapewniam was, że nie
tylko dzieci, ale też dorośli nie chcą wyjść z teatru, tak im się
podoba to przedstawienie .

Tekst i rysunki
Edyta
91 573
09Przystupa
96
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Ogólnopolski Konkurs „Poznaj
swoje prawa w pracy”

Uczennica ZS nr
2 awansowała do
etapu centralnego
5 marca odbył się etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” zorganizowany
przez Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy
w Szczecinie.

Karolina Michalska awansowała do etapu centralnego
ogłoszenie

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

Prywatny Zakład Opieki
który będzie oferował usługi w zakresie:

Karolina Michalska oraz Małgorzata Suchecka reprezentowały Stargard w Ogólnopolskim Konkursie Poznaj swoje prawa w pracy

Konkurs skierowany był do finalistów etapów szkolnych.
W etapie regionalnym udział
wzięło 54 uczestników z kilkunastu szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.
Konkurs obejmował wiedzę z
zakresu bhp oraz prawa pracy.
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie reprezentowały uczennice kl. I E (technik ekonomista):
Karolina Michalska oraz Małgorzata Suchecka.
Obie uczennice zdobyły najwyższe wyniki z części testowej,
wraz z sześcioma innymi uczestnikami konkursu, co pozwoliło
zakwalifikować nasze uczennice do dogrywki, która miała już
ogłoszenie

redakcja@dziennikstargardzki.pl

formę ustną.
Po rozegraniu dogrywki do
etapu centralnego, który zorganizowany zostanie w kwietniu
br. przez Główny Inspektorat
Państwowej Inspekcji Pracy w
Warszawie zakwalifikowała się
Karolina Michalska.
Małgorzata Suchecka uplasowała się tuż za podium, zajmując 4 miejsce.
Karolinie życzymy sukcesu w
etapie centralnym.
Obu naszym dziewczynom
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Autor i opiekun uczennic:
Sylwia Czubala
nauczyciel BHP

•

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
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Mecze bez kibiców
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, Polska Liga Koszykówki zadecydowała, że najbliższe mecze ekstraligowe odbędą się
bez udziału publiczności. Kibiców PGE Spójni czeka więc śledzenie relacji telewizyjnych. Kibiców nie będzie także na meczach piłkarzy Błękitnych.

Stadion przy ul. Ceglanej będzie świecił pustką

W miniony weekend odbyły się już w Stargardzie pierwsze od dawna mecze bez udziału publiczności. Niemal w ciszy
swoje pojedynki rozegrali II-ligowi piłkarze Błękitnych Stargard oraz ekstraligowi koszykarze PGE Spójni Stargard. To
jednak dopiero początek takiego
stanu rzeczy.
Wobec koronawirusa, który rozprzestrzenia się w Polsce,
wiele wydarzeń sportowych się
nie odbędzie. Wiele z nich ro-

zegrana zostanie natomiast, ale
bez udziału kibiców. Wszystko
dlatego, że rząd podjął kluczowe decyzje ws. imprez masowych w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki poinformował
o odwołaniu wszystkich tego
typu wydarzeń w kraju, w tym
również sportowych. - Obserwując wszystko wokół i czytając zalecenia WHO, a także w
dyskusjach z naszymi partnerami podejmujemy decyzje, które
mają na celu zapobieganie roz-

przestrzenianiu się koronawirusa, ograniczanie jego skutków
społecznych, przede wszystkim
dla zdrowia społecznego. Podjęliśmy decyzję o odwołaniu
wszystkich imprez masowych,
których szczegółowa definicja
znajduje się w ustawie - powiedział premier Morawiecki.
To oznacza, że na czas nieokreślony wszystkie mecze piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie, itd. odbędą się na pewno
bez udziału kibiców. - Podjęliśmy decyzję, że mecze Energa
Basket Ligi będą odbywały się
zgodnie z terminarzem, ale bez
udziału publiczności. Taka sytuacja będzie miała miejsce do
odwołania. Mamy jednocześnie
nadzieję, że kibice będą mogli
jak najszybciej wrócić do hal
i wspólnie przeżywać sportowe emocje - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Energa
Basket Ligi i Polskiego Związku Koszykówki. Najbliższe mecze PGE Spójni ze Stalą Ostrów,
Polskim Cukrem i Legią będzie
można zatem obejrzeć tylko na
kanałach Polsatu Sport bądź
emocje.tv. Nie wiadomo rów-

nież, czy pojawi się możliwość
obejrzenia meczu z trybun, kiedy to PGE Spójnia 27 marca podejmie Astorię Bydgoszcz.
Najbliższy mecz drugoligowych Błękitnych Stargard zaplanowany na najbliższą sobotę
w Rzeszowie z Resovią, odbędzie się zgodnie z planem jednak
również bez udziału publiczności. Prawdopodobnie kolejny
mecz stargardzkiego II-ligowca, zaplanowany na 21 marca w
Stargardzie, ze Zniczem Pruszków również zostanie rozegrany bez udziału publiczności.
- W związku z rządową decyzją o zamknięciu szkół i placówek oświatowych informujemy,
że w trybie natychmiastowym
podjęliśmy decyzję o zawieszeniu na okres najbliższych dwóch
tygodni i odwołaniu wszystkich
treningów grup młodzieżowych
Akademii Piłkarskiej Błękitni
Stargard. Również Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej odwołał wszystkie rozgrywki w województwie do dnia 22
marca 2020 roku – poinformował na swojej stronie klub Błękitni Stargard. Co więcej, decy-

zją zarządu klubu Błękitni Stargard, w trosce o zdrowie zawodniczek i sztabu trenerskiego, zostają zawieszone treningi
piłkarek do 27 marca. To wiąże
się z tym, że inauguracyjny wyjazd do Sianowa, rozpoczynający rundę wiosenną II-ligowych
piłkarek nie odbędzie się w terminie 21 marca.
O podobnej treści komunikat
wydali ponadto włodarze żeńskiej siatkarskiej drużyny Spójni Stargard. - W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na podstawie wcześniejszych
rekomendacji Premiera Mateusza Morawieckiego, mając na
uwadze bezpieczeństwo uczestników, Polski Związek Piłki
Siatkowej postanowił zawiesić
do odwołania zaplanowane mecze II ligi kobiet. Z przykrością
informujemy, że zaplanowane
na 21 i 22 marca spotkania play-off przeciwko Gedania Gdańsk
nie odbędą się w pierwotnym
terminie. Nowe terminy zostaną
podane po unormowaniu sytuacji epidemiologicznej – można
przeczytać.
M.B.

Sport szkolny

Poznaliśmy mistrzów powiatu w koszykówce
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 oraz uczennice I Liceum Ogólnokształcącego zostali mistrzami powiatu w koszykówce zwyciężając szkolną Licealiadą.
Natomiast w koszykarskich Igrzyskach Dzieci triumfowały drużyny Szkoły Podstawowej nr 3.
W minionych dniach Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie zorganizował Mistrzostwa Powiatu w koszykówce
dziewcząt i chłopców w różnych
kategoriach wiekowych. W Licealiadzie o tytuł rywalizowali uczniowie szkół średnich, natomiast podczas Igrzysk Dzieci
o awans do kolejnego szczebla
walczyli uczniowie szkół podstawowych z naszego regionu.
W koszykarskiej Licealiadzie
dziewcząt wzięło udział sześć
szkół z naszego miasta. Turniej
odbył się w dwóch fazach, eliminacyjnej i finałowej, w hali OSiR.
Zdecydowanie najlepszą ekipą
dysponowało I Liceum Ogólnokształcące. Uczennice, podopieczne Konrada Koziorowicza, najpierw wygrały dwa spotkania eliminacyjne, a następnie
zwyciężyły 22:6 II LO i 32:13 z
ZS nr 1. Prezentowały przy tym
niezwykle dojrzałą i zespołową
koszykówkę i awansowały do
dalszego etapu rozgrywek. W
składzie reprezentacji I LO znalazły się: Nina Chabelska, Weronika Dobroczyńska, Aleksandra

Drapińska, Aleksandra Herbko, Kaja Janowicz, Wiktoria Jaskólska, Aleksandra Kruczek,
Karolina Kutek, Alicja Łopusiewicz, Alicja Michalak, Agnieszka Olszewska, Martyna Sławińska, Wiktoria Spychała i Paulina
Woźniak. Najlepszą strzelczynią
turnieju została natomiast Wiktoria Spychała.
W gronie chłopców z tej samej kategorii wiekowej najlepsi okazali się uczniowie Zespołu Szkół nr 1. W grupie wygrali wszystkie pojedynki zdecydowanie, następnie po trudnym
pojedynku pokonali I LO 58:51,
a w finale wykazali wyższość
nad Zespołem Szkół Budowlano-Technicznych, 72:45. Tym
samym sięgnęli po główne trofeum. Opiekunem zwycięskiego teamu był Tomasz Szymczak,
a jego najlepszym snajperem
Bartłomiej Górzyński. Królem
strzelców turnieju został jednak
reprezentant czwartej na mecie
drużyny I LO, Szymon Szmit.
Młodsi uczniowie, przedstawiciele stargardzkich, i nie tylko,
podstawówek walczyli w podob-

nym terminie o zwycięstwo w
mini koszykówce w Igrzyskach
Dzieci. I w grupie dziewcząt, jak
i chłopców triumfowali reprezentanci Szkoły Podstawowej nr
3 w Stargardzie. Dziewczęta w
decydującym boju pokonały SP
nr 11, natomiast chłopcy w finale wygrali z rówieśnikami z SP
nr 6, 67:15. Opiekunami zwycięskich zespołów byli Jolanta Lada
i Michał Trypuć.
M.B.
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Kręgle

Na zapleczu coraz ciekawiej
W walce o mistrzostwo stargardzkiej bowlingowej ligi czwórek po wtorkowych meczach
18. kolejki pozostał status quo. Elektroenergetycy utrzymali 5-punktową przewagę nad
Piekarnią Sowno. Niespodziewane rzeczy dzieją się natomiast na zapleczu elity, ponieważ dwie czołowe drużyny poniosły porażki.
granej sprzed roku. Natomiast
„Skrzypczaki” przegrywając do
zera zostali niemal doścignięci
przez czwórkę Klippana, którzy ograli Sanitech 8:0. Pokonanym nie pomógł nawet znakomity wynik 220 punktów,
Michała Kipisza. W Klippanie
200-punktowe wyniki uzyskali natomiast Grzegorz Kałuziak
i Artur Gębka. Wreszcie inny

W 18. kolejce rozgrywek
stargardzkiej bowlingowej I ligi
czwórek nie zanotowano niespodziewanych rozstrzygnięć.
Pewny sukces odnieśli gracze
Eonu deklasując „didżejów”,
a Sebastian Jaskulski uzyskał
średnią ponad 200 punktów na
grę. Dwusetkę przekroczył w
tym spotkaniu również Marek
Fabisiak. Dzięki temu elektroenergetycy zachowali 5 oczek
przewagi nad wiceliderem tabeli. Piekarnia Sowno pokonując swojego imiennika, Piekarnię Skrzypczak zachowała szanse na powtórzenie wy-

kandydat do miejsca na podium, Kręgielnia Rondo swój
mecz z PEC-em przełożyła na
inny termin.
Niespodziankami, i to nie
tylko tymi czysto sportowymi,
sypnęło natomiast na zapleczu elity. Prowadząca w tabeli
La Fiesta oddała bowiem walkower Szejkowi nie zjawiając
się w Kręgielni Rondo. Z kolei

Szejk dołączył do grona kandydatów do awansu

Wyniki 18. kolejki I ligi:
Eon – DJ`s Team 8:0 2127-1656,
Skrzypczak – Piek. Sowno 0:8 1839-1972,
Jakub M. – Team Str. 6:2 1854-1827,
Lux PC – Mercedes 6:2 1941-1818,
Klippan – Sanitech 8:0 2084-1960,
Wyniki 18. kolejki II ligi:
Lucky Str. – Monolit 6:2 1801-1761,
Castorama – WBiA 0:8 1422-1575,
Elt Winner – Hydro Flex 0:8 1428-1594,
Pliseo – Głos 2:6 1641-1671,
Szejk – La Fiesta 8:0 1735-0.
Tabela I ligi:
1. Eon Elektroenergetyka
2. Piekarnia Sowno		
3. Piekarnia Skrzypczak
4. Klippan Safety Polska
5. Kręgielnia Rondo		
6. Jakub Meble			
7. Lux PC			
8. Mercedes Auto Bogacka
9. Sanitech			
10. PEC			
11. Team Strike		
12. DJ`s Team			

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

121
116
84
81
72
71
70
70
67
59
34
11

37677
36627
35507
35567
33469
34058
34064
33272
34957
31711
32269
27492

Tabela II ligi:
1. La Fiesta			
2. Monolit			
3. Szejk			
4. Lucky Strike			
5. Kalmar			
6. Pliseo			
7. Głos			
8. WBiA			
9. Castorama			
10. Hydro Flex			
11. Elt Winner			

17
16
16
16
16
16
17
17
16
17
16

97
94
84
82
77
70
70
68
48
30
0

28326
27179
26816
28131
25899
27312
27945
27148
25277
24819
19666

wice liderująca ekipa Monolitu po wyrównanej walce przegrała z Lucky Strike. Takie rezultaty sprawiły, że na trzy kolejki przed końcem rozgrywek,
czołówka tabeli nieznacznie się

spłaszczyła. Do dwójki, jeszcze niedawno pewnych awansu drużyn, dołączyły bowiem
także zespoły Szejka i Lucky
Strike.
M.B.

Kaczyńska i Krzysiek wśród wyróżnionych

Stargardzka lekkoatletyka doceniona przez marszałka
Podczas szczecińskiej gali „Sportowe podsumowanie roku 2019” wręczone zostały nagrody dla najlepszych sportowców naszego województwa. Wśród
wyróżnionych przez Marszałka Województwa była biegaczka WMLKS Pomorze Stargard, Paulina Kaczyńska oraz jej trener, Zbigniew Krzysiek.

Podczas gali, która odbyła się
w Operze na Zamku w Szczecinie podsumowano dokonania sportowców województwa zachodniopomorskiego w
roku 2019. Medaliści najważniejszych sportowych imprez
otrzymali wyróżnienia od Marredakcja@dziennikstargardzki.pl

szałka Województwa. Na liście
wyróżnionych znalazło się 29
sportowców i 22 trenerów. Tradycyjnie nagrody powędrowały także do najaktywniejszych
zachodniopomorskich klubów,
samorządów i szkół.
Nagrody i wyróżnienia odebrali medaliści mistrzostw
świata, mistrzostw Europy oraz
młodzieżowych
mistrzostw
Europy w różnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych.
W tym gronie znaleźli się
przedstawiciele lekkoatletyki,
pływania, wioślarstwa, zapasów, boksu, kolarstwa torowego, szermierki, karate czy tenisa stołowego. – Sukcesy mierzy
się nie samą ilością oddechów,
a ilością oddechów zapierających dech w piersiach. Tych
jak widać w minionym roku
nie brakowało. Pragnę Państwu podziękować za emocję,

Paulina Kaczyńska

za szacunek do pracy, za pełne
zaangażowanie w rywalizację
sportową. Wasze sukcesy są inspiracją dla młodych, bo swoją aktywnością pokazujecie jak
przezwyciężać trudności. Każdy sportowiec w regionie jest
ważny, dlatego od lat jako samorząd województwa pragnie-

my tworzyć warunki, które ułatwia sięgać zawodniczkom i zawodnikom po medale najważniejszych krajowych i zagranicznych imprez – podkreślił
członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.
Zarząd Województwa na nagrody dla najlepszych sportowców przeznaczył 151 tysięcy
złotych. Wśród wyróżnionych
znalazło się dwoje stargardzian.
Pierwszą była lekkoatletka, reprezentantka Polski w biegach
długich, mistrzyni kraju, Paulina Kaczyńska z WMLKS-u
Pomorze Stargard. Natomiast
drugim wyróżnionym został
jej szkoleniowiec, Zbigniew
Krzysiek, który w trakcie swojej wieloletniej pracy wychował wielu doskonałych biegaczy. Za współzawodnictwo w
ramach wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej – roczniki

Zbigniew Krzysiek był jedynym wyróżnionym stargardzkim trenerem

2003-2005 wyróżniono ponadto Szkołę Podstawową nr 11
w Stargardzie, a także I LO za
świetne wyniki sportowe uzyskane w ramach Wojewódzkiej Licealiady - rocznik 1999 i
młodsze.
Oprac. M.B.
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KRZYŻÓWKA

Z nagrodą!

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

Pionowo:
1. miasto w RPA;
2. masturbacja;
3. 3,14;
4. matka Learcha;
5. człowiek bez ubrania;
6. symbol chemiczny Nobla;
7. gnom, skrzat;
8. na koszyki;
9. angielskie konfitury;
10. 1/100 hektara;
11. śpiewający kabaret;
12. naszyjnik z rzeźbą;
13. kasztanowa dróżka;
14. powstanie
w Konstantynopolu;
15. ptak wodny;
16. samiec kozy domowej;
17. litera grecka;
18. konspiracyjna organizacja
wojskowa;
19. rywal Sony;
20. naczynie laboratoryjne;
21. irlandzka nazwa Irlandii;
22. syn Kreuzy;
23. wystawiana
w Teatrze Wielkim;
24. poetycznie o Anglii;
25. z runem na grzbiecie;

26. syn Posejdona;
27. hawajska gitara;
28. Geppert, piosenkarka;
29. punkt wysokości na mapie;
30. płonący kawał drewna;
31. Anatolij, szachista;
32. dopływ Narwi;
33. damski kostium plażowy;
34. unosi się nad mokradłami;
35. miasto nad Bobrem;
36. sól lub ester kwasu
octowego;
37. dźwięk „A” obniżony
o dwa półtony;
38. zakon katolicki założony
w Citeaux;
39. środek owadobójczy;
40. kierowany wydech;
41. obelisk wyciosany
z jednej bryły;
42. przysmak, frykas;
43. kto? ...?;
44. zebranie, konferencja;
45. masa do papy;
46. jaźń;
47. skarbiec z baśni;
48. rzeka na Ukrainie;
49. przód, wierzch;
50. do kąpieli w łazience;

51. żadna nie hańbi;
52. rodzaj długiego szala z piór;
53. rzeka w Albanii;
54. papuga z długim,
kolorowym ogonem;
55. miasto w Turcji;
56. wada wzroku;
57. „tak” naszych
południowych braci;
58. kryty pomost statku;
59. prezydent filaretów;
60. Thomas, ang. pisarz
z XVI w.;
61. Y dla chemika;
62. komputer osobisty;
63. egipskie bóstwo słońca.
Poziomo:
64. pod rusztem;
65. symbol niklu;
66. likwidacja;
67. burza, nawałnica;
68. ekskluzywna dzielnica
Warszawy;
69. szczyt Filipin;
70. autor „Skrzydeł
nad Warszawą”;
71. wschodni Jan;
72. ad acta;
73. miasto w zespole miejskim

Nowego Jorku;
74. miasto w środkowozachodnich Włoszech;
75. obok Tytusa i Romka
w znanym komiksie;
76. kwasy w komórce;
77. zgoda, w porządku;
78. Indianie z czubami;
79. Epos, wielki poemat epicki;
80. kolor liliowy;
81. urząd lokalowy;
82. jeden z sędziów w Hadesie;
83. np. żyto;
84. mały kocioł;
85. Katarzyna z telewizyjnej
„Dwójki”;
86. symbol srebra;
87. pochodna amoniaku;
88. zieleń na pustyni;
89. jeśli zielone to leśne
lub rolne;
90. symbol argonu;
91. ratuje taterników;
92. Midori ..., japońska
łyżwiarka;
93. źródło światła;
94. płyta kompaktowa;
95. for;
96. polski chirurg, ortopeda

(1896-1995);
97. dźwięk a + półton;
98. rycerz, hiszpański bohater;
99. muzyczny taktomierz;
100. cienkie nici do haftowania;
101. żużel na ściankach pieca;
102. ogniem zionie, a nie śliną;
103. słone jezioro w Turcji;
104. odmiana złotej rybki;
105. święty byk;
106. ... Clapton;
107. na przynętę;
108. harcerz w „zerówce”;
109. płw. w Nowej Funlandii
(Kanada);
110. ludowy taniec węgierski;
111. Indianie z Kanady;
112. grecka bogini zła;
113. miara kąta;
114. żołnierz w niewoli;
115. brat Chryzala z komedii
Moliera „Uczone białogłowy”;
116. prowincja z ordami;
117. kobieta jeżdżąca konno;
118. antonim zenitu.
PODPOWIEDŹ:
ARCT,
ARYST, AVALON, KAMEA, PAARL, RO
91 573 09 96
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INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna

91 578 54 66

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

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

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

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

redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEPIS

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

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

Kociołek meksykański

Składniki:
2 czerwone cebule
1 ząbek czosnku
2 czerwone papryki
400 g mielonej wołowiny
1 puszka fasoli czerwonej
1 puszka kukurydzy
1 puszka pomidorów krojonych
200 ml soku pomidorowego
200 g ryżu
1 i 1/2 - 2 szklanki bulionu
1 łyżeczka papryki słodkiej
mielonej
szczypta papryki chili
1/2 łyżeczki kuminu
1 łyżeczka soku z limonki
1/2 łyżeczki cukru
sól, pieprz
olej do smażenia
Przygotowanie:
Cebule i czosnek obieramy,
czosnek drobno siekamy, a cebule kroimy w kostkę. Podsmażamy do zeszklenia na rozgrzanym oleju, a następnie dodajemy mięso mielone. Przyprawiamy pieprzem, solą, kuminem,
papryką słodką i papryką chili.

Smażymy, aż mięso się zrumieni.
Papryki myjemy, osuszamy,
usuwamy nasiona i kroimy w
kostkę.
Gdy mięso będzie przysmażone dodajemy pokrojone papryki i pomidory krojone z puszki
oraz wlewamy sok pomidorowy.
Gotujemy przez około 15 min.,
a następnie dodajemy odsączoną fasolkę czerwoną i kukurydzę. Gotujemy przez około 10
min.
Na końcu wsypujemy ryż i od
razu zalewamy 1 szklanką bulionu. Gotujemy, aż ryż wchłonie cały płyn, często mieszając, by się nie przypalił. Kolejne
1/2 szklanki bulionu dodajemy,
gdy poprzednia porcja została
wchłonięta przez ryż. Czynność
powtarzamy, gdyż ryż wchłonie całą wodę, a będzie jeszcze
twardy.
Przyprawiamy do smaku sokiem z limonki, cukrem, solą,
pieprzem i papryką mieloną.

ogłoszenie

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

- aktualne prawo jazdy kategorii C+E
- świadectwo kwalifikacji zawodowej
- aktualne orzeczenie psychologiczne
- cyfrowa karty kierowcy

OFERUJEMY:

- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym
- ubezpieczenie grupowe
TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
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• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 57641-10, lub 695-986-397
• Działkę budowlaną o pow.
3000 m2 z linią brzegową
Jeziora Woświn. Cena 30 zł/
m2. Tel. (91) 439-18-80 lub
502-914-559
• 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.10.3018.00)
• 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
• Sprzedam 13 ha ziemi ornej, kombajn Volvo S830
– 3 m, siewnik , rozsiewacz
nawozu duński, słomę w

•

•
•

•
•

•

•

kostkach 3 zł/sztukę. Tel.
608 791 487
Sprzedam opryskiwacz
Tad-len 2000 l. 18m. 21
000, beczkowóz rekordia
ocynk 7000 l 15 000, rozrzutnik obornika dwuosiowy 3500, agregat
uprawowo-siewny becker
hassia 3 metrowy 12500,
sadzarka czeska redła 3
rzędowe 850, siewnik do
buraków 6 rzędowy aeromat 3 - 3300. Tel. 514 022
470
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

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

•
•
•

•

•

•

•
•

ki, 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
• Opiekunki do Niemiec od
zaraz. 533 848 005
• Zatrudnię kierowcę C+E,
Norwegia – Czechy – Słowacja - Węgry, atrakcyjne
wynagrodzenie, Tel. 607
585 561
• AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do
1500 euro /mies. ,wyjazdy od zaraz, sprawdzone
oferty, legalnie 737 451
825 lub 737- 886-919 lub
737- 489- 914
• Praca w Szwecji/okolice
Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem
tel. +467 621 855 66 – Daniel
• Zatrudnię
kierowcę C+E - Niemcy- wschodnie. Zakwaterowanie, umowa i stawki niemieckie,
system pracy 2/1 i inne.

Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Tel. 00 49 179 340 54
75 lub sms- oddzwonię.
Zatrudnię
mechanika
oraz pomocnika samochodów ciężarowych. Tel.
885 555 263
KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL.601 420
009
Zatrudnię pracowników
budowlanych. 508 290
657
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 informacje pod nr telefonu: +46 762
18 55 66 – Daniel
Zatrudnię elektryków mogą
być emeryci cały, pół, ćwierć
etatu praca na budowie lub
w warsztacie. Tel. 606 824
461
INNE

• Sprzedam płyty warstwowe. Tel. 507 893 890
• Kupię stare polskie komiksy
i literaturę polską. Tel. 790
716 816
• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
• Sprzedam drewno kominkowe i zrzyny tartaczne,
pocięte na długość ok. 30
cm, idealne na rozpałkę.
780 067 813
• Sprzedam tanio nowy
wkład kominka z płaszczem wodnym narożny z
szybą panoramiczną. Tel.
507 967 205
• Sprzedam zegarek Samsung Galaxy Gear Fit, nowy,
tel. 605 522 340
• Sprzedam TV plazmowy
42 cale LG, z dyskiem twardym, tel. 605 522 340
• Sprzedam szafkę kuchenną
brązowo-biała, z płytą indukcyjną, z blatem, tel. 605
522 340
• Sprzedam sofę skórzaną trzyosobową typu SONIA ciemny brąz, drewno, z
funkcją spania, tel. 605 522
340
• Sprzedam Pralko-suszarka
HOOVER WDXA 5117AHS, 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
•
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z projektem

z dostarczeniem

e-mail: grafik@domjudy.pl
oraz inne
WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
91 573 09 96
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13-16.3.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie

ZATRUDNI

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

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

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

15.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

16.03.2020 r. „Alfa”
ul. Chrobrego 3a
91-834-08-60
17.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
18.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
19.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

Zakres obowiązków:
• klasyfikacja, kompletowanie i ewidencja dokumentów księgowych,
• wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
• wprowadzanie płatności do realizacji w systemach bankowości elektronicznej,
• realizacja procesu windykacji należności od klientów firmy,
• sporządzanie bieżących informacji finansowych i rozliczeniowych
na potrzeby Kierownictwa Firmy.
Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe – w zakresie rachunkowości,
• Doświadczenie w pełnej księgowości - 2 lat,
• Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i innych, które są niezbędne
do samodzielnej pracy na zajmowanym stanowisku, przy obliczaniu
zobowiązań podatkowych,
• Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Wiedza z zakresu kadr i płac będzie dodatkowym atutem,
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• samodzielną i ambitną pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• szansę poszerzania wiedzy i doświadczenia w różnych obszarach,
Miejsce pracy: Maszewo
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV wraz
z listem motywacyjnym na adres:
jk@agro-business.pl z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko Księgowa ”

ZATRUDNI

Specjalista ds. logistyki / Spedytor / Logistyk

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

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

Danuta Waliszewska
i dr n.farm.
Jerzy Waliszewski
GODZINY PRACY:
pn - pt - 7 -21
sob - 8-15

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Redakcja
Piotr Słomski (red. naczelny)
Tel: 511 407 627

Marcin Brański
Rafał Kowalczuk
Michał Padiasek

Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie
związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie
wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację,
będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl

Sekretariat
Dorota Mariańska
Kolportaż
Leszek Gulak

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

Strona internetowa:
www.dziennikstargardzki.pl
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Sprzedam maszyny tartaczne

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

Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759

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

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

Wykończenia wnętrz, układanie kafelek, szpachlowanie,
malowanie, montaż płyt gipsowych, paneli podłogowych.
Wieloletnie doświadczenie.

Tel. 609-007-154

Żwir
budowlany,
grys
kamienny.
Transport
do 3 ton.
Tel.
508-163-512
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Targi Edukacyjne
Edu Day
Edukacyjną ofertę szkół wyższych, uczelni technicznych
oraz prywatnych firm specjalizujących się w wybranym
kierunku kształcenia zawodowego, mogli poznać uczniowie stargardzkich szkół, planując w ten sposób ścieżkę
przyszłej kariery.
Każda edycja targów, objętych także patronatem Starosty
Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej, cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli
oraz szkół promujących wybrane kierunki kształcenia.
Targowe spotkania w stargardzkim „Ekonomiku” były
więc okazją do rozmowy z
przedstawicielami uczelni wyższych, ekspertami lub doradcami zawodowymi. Targi „Edu
Day” organizowane są nieprzerwanie od 2015 r. Swoją ofertę
wystawcy prezentują łącznie w
pięciu miastach Pomorza Za-

z Jerzym Hernetem, Dyrektorem Wydziału Oświaty Kultury i
Sportu Starostwa Powiatowego.
Zachęcając zebranych do zapoznania się z ofertą edukacyjną,
Wicestarosta podkreśliła praktyczny wymiar imprezy, która umożliwia bezpośredni kontakt z przedstawicielami szkół i
uczelni oraz ekspertami, służącymi pomocą w bezpośrednim
doborze edukacyjnej oferty.
Podczas tegorocznej edycji targów do zapoznania się z
bogata ofertą zachęcali m.in.
przedstawiciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-

Na targach obecni byli Wicestarosta Stargardzki Joanna Tomczak oraz Jerzy Hernet, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Uczeń ZSBT awansował do
finału centralnego
Bartosz Kosatka, uczeń Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych, zajął III miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Zmagania zorganizowano w 12 okręgach, wzięło w nich udział 546 uczniów.

Swoje oferty szkoleniowe przedstawiła m.in Politechnika Koszalińska i Collegium Medyczne Medica

chodniego: Koszalinie, Stargardzie, Słupsku oraz w Szczecinku
i Szczecinie.
Tegoroczna edycja targowej
imprezy stworzyła więc możliwość właściwego wyboru
uczniom, których edukacja w
szkołach ponadpodstawowych
powoli dobiega końca. Oferta edukacyjna pozwoli części z
nich na podjęcie dalszych decyzji, zgodnie z własnymi aspiracjami. Pomocne okazały się
również porady ekspertów oraz
rozmowy z doradcami zawodowymi. Z kolei obecni na targach
dyrektorzy stargardzkich szkół
mogli przeanalizować najnowsze trendy w edukacji, ściśle powiązane ze współczesnym rynkiem pracy.
Targowe ekspozycje w ZS 2
odwiedziła Wicestarosta Stargardzki Joanna Tomczak, razem

nologicznego w Szczecinie,
Akademii Pomorskiej w Słupsku, Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum oraz
Wyższej Szkoły Humanistycznej
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. O atrakcyjną
ofertę na targach zadbała także
szczecińska Akademia Morska.
Zainteresowani mogli szczegółowo porozmawiać również na
temat kierunków kształcenia
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Bartek będzie reprezentował
okręg szczeciński w finale centralnym, który odbędzie się 2-4
kwietnia 2020 w Rzeszowie.
Uczeń zapewnił sobie zwolnienie
z części teoretycznej egzaminów
zawodowych i najwyższe oceny z przedmiotów obejmujących
tematykę OWiUB. Drużyna reprezentująca Budowlankę – Bartosz Kosatka, Dawid Modrzejewski, Mateusz Podolak i Szymon
Dudkowski - zajęła III miejsce
w okręgu. Opiekunem chłopców
jest Małgorzata Kopańska.
Anna Pietrusewicz

Bartosz Kosatka zajął III miejsce, tym samym zapewnił sobie udział w finale centralnym, który odbędzie się w Rzeszowie

Ci, którzy odwiedzili stoiska targowe skorzystali więc z
szansy, zapoznając się z szeroką gamą oferty szkół i wyższych
uczelni. Teraz pozostaje im tylko urzeczywistnić swoje marzenia.
Info Starostwo Powiatowe/opr red

Uczniowie ZSBT reprezentowali Stargard w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
91 573 09 96

