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Zapowiadają modernizację przystanków kolejowych w Stargardzie?

STBS informuje:

Mają powrócić Kluczewo i Pyrzyckie

Pomoc w spłacie zadłużenia

Przed kilkoma dniami przedstawiono nowy program rządowy pod nazwą „200 Przystanków Prezydenckich” w 5 lat (2020-2025). Na liście wspomnianego programu znalazły się dwa nieczynne przystanki kolejowe znajdujące się na terenie naszego miasta, położone są one na nieczynnej obecnie dla ruchu pasażerskiego linii kolejowej numer D29-411 Stargard-Pyrzyce, są to odpowiednio przystanki: Osiedle Pyrzyckie oraz Kluczewo.

Za sprawą uchwały Rady Miejskiej z 2017 roku Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, informuje o możliwości ubiegania się o
pomoc w spłacie zadłużenia. Dłużnikowi może zostać udzielona ulga w spłacie wierzytelności w formie umorzenia, odroczenia terminu płatności
lub rozłożenia spłaty długu na raty, jednak aby uzyskać taką możliwość, należy spełniać odpowiednie warunki.

W związku z zapowiadanym
programem pojawia się pytanie,
czy te nieczynne stacje zostaną
włączone do Szczecińskiej Kolei
Metropolitalnej.
- W ramach strategii SKM zabiegaliśmy o to, żeby linia na Pyrzyce stanowiła element strategii.
Na tamten czas Kolej twierdziła,
że nie ma przesłanek do modernizacji linii na Pyrzyce – mówił
w rozmowie z Dziennikiem Rafał Zając, prezydent Stargardu Udało nam się jednak z Koleją i
członkami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego porozumieć
na tyle, że pomimo, iż ta linia nie
została przeznaczona do realiza-

cji przez Kolej, to jednak w samej
strategii funkcjonowania Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej została ona uwzględniona – wyjaśnia prezydent - Kilka lat temu
stanowisko Kolei było takie, że
realizacja linii na Pyrzyce nastąpi wtedy, kiedy zaistnieje istotne
uzasadnienie dla przewozów Cargo, bo to warunkuje uruchomienie osobowego dojazdu w kierunku Pyrzyc. Liczymy się z tym, że
może pojawić się w pewnym momencie taki inwestor, który będzie
potrzebował kolejowego Cargo.
Cieszy nas więc to, że ogłoszono
w toku kampanii, że te przystanki
mają zostać przeznaczone do mo-

Sekretarz komentuje

Przełom nastąpił
Uchwalono ustawę o głosowaniu korespondencyjnym
jednocześnie wydając rozporządzenie, które określa
formę i tryb przekazania spisów wyborczych operatorowi pocztowemu. Ponieważ termin przekazania tych
spisów jest dość krótki warto byłoby przynajmniej zasygnalizować pewien drobny problem...

Według autora rozporządzenia
(§ 3 ust. 4) Spis wyborców, który należy poczcie przekazać ma
być podzielony według obwodów głosowania utworzonych na
obszarze gminy na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r... zanim samorządy ponownie zostaną obarczone winą za zło wszelakie, w tym na przykład za przekazanie niepełnych danych, nieśmiało pragnę zauważyć i uprzejmie autora rozporządzenia poinformować, iż obwody głosowania
przed każdymi wyborami zawsze
były aktualizowane...
Zanim odpowiem dlaczego?
Odpowiedzmy sobie na pytanie,
czym są obwody głosowania? Są
to jednostki terytorialne utworzone na terenie gminy obejmujące od 500 do 4000 mieszkańców (najczęściej w skład których

wchodzą ulice) Liczbę mieszkańców poszczególnych ulic położonych obok siebie sumuje się aż
otrzyma się liczbę osób zameldowanych mieszczących się w określonych kodeksem wyborczym
wymogach. W taki sposób powstają obwody z siedzibami komisji.
Jeśli samorządy przekażą dane
w oparciu i z podziałem na obwody głosowania z roku 2019 to
szanowny autor powinien przynajmniej mieć świadomość, iż
w tych obwodach nie znajdą się
ulice (bo taka jest wola autora),
które zostały utworzone po wyborach do Sejmu i Senatu z roku
2019. Co oznaczać będzie, iż osoby zamieszkałe przy tych ulicach
nie znajdą się w spisach wyborczych tym samym nie otrzymają pakietów do głosowania i zostaną wykluczone z możliwości
udziału w głosowaniu...
W warunkach, jakby to nazwać, "normalnych" obwody
przed każdymi wyborami są aktualizowane o nowo powstałe ulice... tym razem ma być inaczej...
Pozostaje mieć jedynie nadzieję i
drobne życzenie aby organizacją
wyborów jak najprędzej mogła
zająć się w końcu Państwowa Komisja Wyborcza...
Zdzisław Rygiel -sekretarz miasta
i przewodniczący rady powiatu

dernizacji, bo zakładam, że zwiększają się w ten sposób szanse ma
modernizację całej linii w kierunku Pyrzyc, że Kolej widzi zasadność modernizacji i utrzymania
tej linii. Generalnie linia na Pyrzyce ma bardzo głębokie uzasadnienie szczególnie w kontekście
dojazdu do parku przemysłowego.
Cieszy mnie więc to rozwiązanie,
bo to oznacza, że ta linia nie ginie
z pola widzenia zarówno władz
rządowych jak i Kolei – podkreśla
Rafał Zając.
Na temat projektu rozmawiamy także z Romanem Walaszkowskim, dyrektorem Biura Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Na etapie studium wykonalności prac przygotowawczych do
uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej analizy przeprowadzane były szerzej niż tylko na obszarze, na którym dziś
realizujemy projekt m. in. analizowany był dojazd SKM do Kluczewa, do Nowego Czarnowa w
Gryfinie a także Polic. Jednak z
analiz porównania nakładów inwestycyjnych i liczby potencjalnych pasażerów wynikło, że na
ten moment – w pierwszym etapie – należy zrobić jedynie szkielet, zaś bardziej ekonomicznie
uzasadnione będzie np. uruchomić linię autobusową z dworca
w Stargardzie do osiedla Kluczewo (podobnie było w przypadku
Gryfina) – mówi R. Walaszkowski
- Projekt jest kosztochłonny, gdyż
trzeba np. zmodernizować całą linię do Polic, dlatego na tym etapie
zrezygnowano z tych odcinków
końcowych, o których mówiłem.
W drugim etapie, jeśli znajdą się
środki, uważamy, że zdecydowanie odcinki te należy uruchomić,
gdyż kolej jest najbardziej niezawodnym i ekologicznym środkiem transportu. Jednakże związane jest to również z nakładami, które należy ponosić na samo
funkcjonowanie tych przewozów

Stacja na Os. Pyrzyckim.

Stacja na Os. Kluczewo

- zwłaszcza tam, gdzie jest mało
pasażerów; środków zaś nie ma
zbyt wiele. Kolejami regionalnymi zarządza marszałek, który dysponuje ograniczonym budżetem.
W naszym projekcie po uruchomieniu SKM do utrzymania przewozów dopłacać będą samorządy. Analizy były przeprowadzane, bo te kierunki przejazdu mają
potencjał, więc jeśli tylko znajdą
się środki na modernizację linii i
uruchomienie pociągów, to uważam, że należy to uczynić. Problem polega na tym, że przy modernizacji przystanków, które nie
znajdują się na czynnych liniach
kolejowych, nakłady inwestycyjne
ponosi się raz, a później tę infrastrukturę trzeba jeszcze utrzymać
i płacić za uruchomienie i przejazd pociągów funkcjonujący na
danej trasie. Pytanie więc brzmi,
kto będzie ponosił te koszty? – zaznacza R. Walaszkowski.
Jest szansa w ciągu 5 lat?
Z racji, że projekt jest centralny,
rozmawiamy także z Michałem
Jachem, posłem ziemi stargardzkiej - Szczegółowe terminy uruchomienia wspomnianego programu modernizacji nie są znane.
Został przeliczony budżet, teraz
należy przygotować dokumentację, co jest dość czasochłonne.
Istotne jest to, że kolejna centralna inwestycja realizowana będzie

w Stargardzie, bo zadaniem takich
projektów jest pobudzanie gospodarki – zaznacza poseł. M. Jach
zaznacza również, co zdecydowało o wyborze właśnie nieczynnych
przystanków w Kluczewie i na
Os. Pyrzyckim - O wyborze tych
przystanków zdecydowały analizy potrzeb oraz perspektywy rozwoju regionu. Strefa ekonomiczna
rozwija się coraz szerzej m.in. coraz więcej osób dojeżdża do pracy
do Szczecina, trzeba więc tworzyć
nowe możliwości transportu zbiorowego. Niektórym mieszkańcom
np. Osiedla Pyrzyckiego łatwiej
będzie dojść do przystanku kolejowego niż autobusowego. Rząd
PiS wraz z kierownictwem PKP
przygotował perspektywiczny i
bardzo ambitny projekt rozwoju
kolei w Polsce. Planowana jest budowa 1600 km dróg szybkiego ruchu w ramach programu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do
tego dochodzi rewitalizacja dróg
kolejowych, na których lata temu
zdemontowano tory. W drugiej
perspektywie myśli się o realizacji drogi kolejowej od Stargardu
w stronę Kostrzyna. Daty uruchomienia zależeć będą od szybkości
przygotowania m.in. badań geologicznych, dokumentacji technicznej itp. Ja ze swojej strony będę się
starał, by w Stargardzie miało to
miejsce jak najszybciej. Stargard
zawsze był miastem kolejarzy –
tak było jeszcze za czasów pruskich – a obecnie zawód ten u nas
zanika. Takie inwestycje bardzo
cieszą, bo mogą przyczynić się
do powrotu do działalności, którą
nasze miasto kiedyś się szczyciło –
podkreśla poseł M. Jach.
Tak więc, jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z zapowiedziami centralnego programu „200 Przystanków
Prezydenckich” na lata 2020-25, to
za pięć lat zarówno na stacyjkę PKP
na Os. Pyrzyckim jak i na Os. Kluczewo powinno powrócić życie.

Stargardzkie
Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp.
z o. o. informuje, iż zgodnie z
obecnie obowiązującymi przepisami osoby zadłużone wobec
Gminy-Miasta Stargard, mogą
ubiegać się o pomoc w spłacie
zadłużenia w ramach uchwały
Nr XXXV/373/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 31
października 2017 roku w sprawie określania szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego
uprawnionych. Na mocy powyższych przepisów, dłużnikowi może zostać udzielona ulga
w spłacie wierzytelności w formie umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia
spłaty długu na raty, przy czym
z umorzenia zaległości mogą
skorzystać osoby starsze o trudOgłoszenie

Piotr Słomski

91 573 09 96

redakcja@dziennikstargardzki.pl

nej sytuacji finansowej, niesamodzielne, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności,
całkowicie niezdolne do pracy
i egzystencji, które nie są w stanie samodzielnie spłacić zadłużenia. Warunkiem skorzystania z którejkolwiek wyżej wymienionej formy pomocy jest
systematyczne uiszczanie opłat
z tytułu używania lokalu przez
okres co najmniej 3 miesięcy. Aby ubiegać się o pomoc w
tym zakresie należy zgłosić się
do Działu Windykacji Należności Stargardzkiego TBS Sp. z o.
o. celem pobrania i wypełnienia wniosku o udzielenia ulgi w
spłacie zaległości. Dokumentem
niezbędnym do rozpatrzenia
wniosku, będzie również protokół o aktualnej sytuacji bytowej, który sporządza się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej 9A w
Stargardzie. Wniosek o sporządzenie takiego protokołu również należy pobrać w Dziale
Windykacji Należności. To ważny system pomocowy, gdyż jak

STBS informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w spłacie zadłużenia

mówią statystyki co roku kilka rodzin jest eksmitowanych
z zadłużonych lokalów. Na ten
przykład jak informowało naszą redakcję STBS pod koniec
2019 roku, komornik sądowy w
2019 roku wykonał 9 eksmisji
z ulic: Płatnerzy, Jugosłowiańskiej, Czarnieckiego, Kościuszki, Wojska Polskiego, Okulic-

kiego, Garncarskiej i Marii Curie-Skłodowskiej. Eksmisje dotyczyły 19 osób i były dokonane w okresie lipiec-październik
2019 roku, natomiast w 2018
roku przeprowadzono 10 eksmisji. Zaległości wyeksmitowanych lokatorów w 2018 roku to
kwota 382 905,00 zł plus odsetki, a w 2019 roku 431 610,00 zł

plus odsetki. Całkowite zadłużenie na lokalach socjalnych w
2018 roku wynosiło 902 770,00
zł plus odsetki, w 2019 roku zadłużenie w lokalach, gdzie naliczony jest czynsz socjalny wynosiło na 11 grudnia 2019 roku
1 759 078,00 zł plus odsetki.
KR
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Optymistyczne statystyki ze schroniska w Kiczarowie

MOPS

Prawie 650 tys. zł na opiekę nad zwierzętami
Rada Miejska w Stargardzie podjęła uchwałę w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miasto Stargard w 2020 roku”. Z danych przedstawionych podczas sesji wynika, że stargardzianie chętnie adoptują bezpańskie psy, również
sporo czworonogów wróciło ze schroniska do swoich właścicieli. Miasto w 2020 roku na opiekę nad zwierzętami przeznaczyło środki w wysokości 614 600,00 zł.

W 2019 roku do schroniska trafiły 374 psy, 339 opuściło placówkę – 170 psów oddano do adopcji, a 169 wróciło do właścicieli

W Stargardzie od lat działa kompleksowy program opieki nad
zwierzętami. To wsparcie działalności schroniska w Kiczarowie,
ale także pomoc czworonogom
poszkodowanym w wypadkach i
opieka nad dzikimi gatunkami. W
2020 roku na te cele miasto przeznaczy niemal 650 000 zł. - Ten
program obejmuje kompleksową
opieką i ochroną zarówno zwierzęta domowe, jak i gospodarskie oraz
gatunki dziko żyjące. Kolejny raz
skupiamy się przede wszystkim na
pomocy zwierzętom bezdomnym.
Statystyki dotyczące adopcji czworonogów ze schroniska w Kiczarowie są optymistyczne. W 2019 roku
trafiły tam 374 psy, 339 opuściło
placówkę – 170 psów zostało oddanych do adopcji, a 169 powróciło do właścicieli. W przypadku ko-

tów na 120 przyjętych do schroniska
nowe domy znalazło 64, a 4 zostały
zwrócone opiekunom – mówi Piotr
Mync, zastępca prezydenta. Radni
Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ten
rok. To dokument, który precyzuje
zasady opieki nad czworonogami
różnych gatunków. Działania na
rzecz ochrony zwierząt poprawiają także bezpieczeństwo stargardzian – na ulicach jest coraz mniej
bezdomnych psów, a w przypadku
pojawienia się w mieście przedstawiciela dzikiego gatunku – np. jelenia, sarny lub dzika, działa całodobowe pogotowie. Wystarczy zadzwonić do Straży Miejskiej, która powiadomi odpowiednie służby – nr tel. 986, 91 577 50 90. Poza

godzinami pracy strażników zgłoszenia przyjmuje Policja, tel. 997.
Ważnym punktem programu jest
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku. Placówka w Kiczarowie przeprowadza również kastrację i sterylizację podopiecznych. Dzięki działalności pracowników i wolontariuszy wiele czworonogów znajduje
nowe, kochające domy. Również
bezdomne zwierzęta gospodarskie mogą liczyć na schronienie
w jednym z gospodarstw rolnych.
W naszym mieście opieką są także objęte wolno żyjące koty. Mają
zapewnioną karmę, którą dostarczają społeczni opiekunowie zwierząt. Miasto finansuje też zabiegi
sterylizacji i kastracji takich kotów
oraz ich leczenie – również w przypadku wypadków komunikacyjnych. Chore lub ranne zwierzęta
po wyzdrowieniu są wypuszczane
w miejsca dotychczasowego bytowania lub oddawane do adopcji. W
ramach programu realizowane są
także działania informacyjno-edukacyjne. Mieszkańcy zyskują wiedzę na temat właściwiej opieki nad
zwierzętami. Dowiadują się również, gdzie mogą zgłosić się po pomoc w różnych sytuacjach. Istotnym elementem jest też zwiększanie świadomości odnośnie do kupowania czworonogów z legalnych
źródeł i propagowanie wśród stargardzian adopcji zwierząt ze schroniska. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie

Obywatelskie zatrzymanie na Wieniawskiego

miasta Stargard, w planie finansowym Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w kwocie 641
600,00 zł, w tym na: zadania realizowane przez schronisko dla bezdomnych zwierząt 529 000,00 zł;
opieka nad wolno żyjącymi kotami 25 000,00 zł; wyłapywanie
bezdomnych zwierząt 54 000,00

Opiekunki zostały bez rękawic i maseczek?
W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że opiekunki MOPS zajmujące się osobami przewlekle chorymi muszą same zapewnić sobie środki
ochrony osobistej. Głos w sprawie zabrał Urząd Miejski.

zł; wyłapywanie dzikich zwierząt
33 600,00 zł. W zakresie dotyczącym zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt do gospodarstwa, leczenia oraz utrzymania
zwierząt pokrywane są z chwilą
odbioru zwierząt przez właściciela, albo z dochodów uzyskanych ze
sprzedaży zwierząt.
KR

Odeszli do wieczności...
Pochówki 11.05.2020
JANINA SOKALSKA, lat 99, zmarła 7.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 14.05.2020
MARIA BRYL, lat 71, zmarła 8.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
KRYSTYNA KUBIAK, lat 83, zmarła 9.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu
TERESA MARIA CIELEPAK, lat 69, zmarła 8.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
HALINA HETMAŃCZYK, lat 91, zmarła 11.05
Pogrzeb odbył się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 15.05.2020
JAN KONIECZNY, lat 85, zmarł 9.05
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 9.00 na Nowym Cmentarzu
RYSZARD DEJLIDKO, lat 61, zmarł 7.05

Radna Rady Powiatu Elżbieta Szumska poruszyła sprawę,
w której stwierdziła, że opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie kierowane do opieki nad
osobami przewlekle chorymi
i niesamodzielnymi, wykonują swoją ciężką pracę bez zabezpieczenia. - Opiekunki nie
otrzymują środków ochrony
osobistej. W obecnej sytuacji,
jeżeli chcą chronić siebie, jak i
swoich podopiecznych przed
zakażeniem koronawirusem,

za własne pieniądze muszą sobie kupić maseczki i rękawiczki- poinformowała Elżbieta
Szumska, prosząc o interwencję w tej sprawie.
Ewa Sowa, Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała,
że od 13 marca, czyli od dnia
wprowadzenia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, w związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa
SARS-CoV-2
oraz wzrostem zachorowań na

Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
ROBERT HERTIG, lat 62, zmarł 11.05
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu
KSENIA BIERWIACZONEK, lat 96, zmarła 9.05
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 16.05.2020

DANUTA TRYMERSKA, lat 67, zmarła 13.05

ne w sprawie działań pomocy
społecznej w związku ze stanem epidemii w Polsce wydało Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Ministerstwo zaleciło m.in. ograniczenie do niezbędnego minimum
wizyt w terenie, zapewnienie
pracownikom dostępu do niezbędnych środków ochrony,
zapoznanie i stosowanie zasad
dotyczących zapobiegania zarażeniu koronawirusem oraz
załatwianie wszelkich spraw w
formie elektronicznej i poprzez
rozmowy telefoniczne. Pracownicy pomocy społecznej w
okresie epidemii zajmują się
koordynowaniem dostarczania
żywności osobom w kwarantannie, udzielaniem wsparcia
psychologicznego, dbaniem, by
osoby starsze, samotne i niepełnosprawne mogły uzyskać
usługi opiekuńcze, pomaganiem mieszkańcom domów
pomocy społecznej oraz bezdomnym, a także utrzymywaniem kontaktu z rodzinami,
które już korzystały z pomocy,
np. chorymi czy w przemocy.
MP

Piłkarze, sztab szkoleniowy oraz pracownicy klubu Błękitni Stargard przeszli testy na obecność koronawirusa. Wszyscy są zdrowi, choć dla 16
osób przeprowadzono dodatkowe badania – przyczyną mogło być nawet zwykłe przeziębienie. Tym samym stargardzki zespół jako jeden z pierwszych w II Lidze może już przygotowywać się do wznowienia rozgrywek w pełnym 25-osobowym składzie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 9.00 na Nowym Cmentarzu

W minioną środę 13 maja 40-letni kierowca Audi będąc pod wpływem alkoholu na ulicy
Wieniawskiego rozbił kilka aut.

cy jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej codziennie świadczą bezpośrednią pomoc na rzecz osób i rodzin w
ich środowiskach, w tym także na rzecz osób starszych stanowiących grupę największego
ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się ww. wirusa.
Pracownicy mają więc bezpośrednią styczność i są narażeni
na szczególne niebezpieczeństwo m.in. w domach pomocy społecznej, czy bezpośrednio w miejscach zamieszkania
klientów pomocy społecznejpodkreślał Paweł Maczyński,
przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy
Społecznej w liście do Marleny
Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Brak
dodatkowych procedur i środków ostrożności w odniesieniu do ww. grupy pracowników, którzy codziennie świadczą pomoc w znacznych zbiorowościach, może skutkować
rozprzestrzenianiem się wirusa- ostrzegł w piśmie do szefowej MRPiPS. Ogólne wytycz-

Błękitni przeszli testy – wszyscy zdrowi!

GRZEGORZ FATALSKI, lat 51, zmarł 13.05

Pijany kierowca rozbił kilka aut

wywołaną nim chorobę COVID-19, pracownicy Ośrodka
wykonujący usługi opiekuńcze, poza standardowym przydziałem, otrzymują dodatkowe
środki ochronne w postaci maseczek, rękawic oraz płynu do
dezynfekcji. - Aby zabezpieczyć
powyższe potrzeby, Prezydent
Miasta Stargard zwiększył plan
wydatków w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie o 9 550
zł- poinformowała Ewa Sowa.
- Ponadto, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego przekazał Ośrodkowi
środki ochronne, tj. 62 litry
płynów dezynfekujących, 290
szt. maseczek wielo- i jednorazowych oraz 1300 szt. rękawic
w różnych rozmiarach- dodała
Wiceprezydent Stargardu.
O tym, że pracownicy socjalni są narażeni na «szczególne niebezpieczeństwo» w
czasie epidemii koronawirusa informowała już na początku epidemii Polska Federacja
Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.
- Przypominamy, iż pracowni-

Jako jedni z pierwszych trenują w pełnym składzie

Wystawienie zwłok o godz. 11.00

ALICJA SAWICKA, lat 70, zmarła 6.05

Do zdarzenia doszło przed godziną 11. Świadkowie zdarzenia
poinformowali, że kierowca Audi,
mieszkaniec powiatu gryfińskiego
stracił panowanie nad pojazdem i
uderzył w Volkswagena stojącego
na skraju zatoczki autobusowej. Po
czym odjechał w kierunku ulicy
Nasiennej, gdzie na skrzyżowaniu
z ulicą Kubańską uderzył w
przydrożny
słupek.
40-letni
kierujący Audi wysiadł z pojazdu
i zaczął uciekać. Po chwili został
zatrzymany przez przechodniów i
przekazany w ręce policji.
Badanie trzeźwości wykazało 2,5
promila alkoholu w organizmie
mężczyzny.
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Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 18.05.2020
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 19.05.2020
MAŁGORZATA SZMUC, lat 68, zmarła 11.05
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 9.00 na Nowym Cmentarzu

reklama

Jak czytamy w komunikacie na
oficjalnej stronie klubu Błękitni
Stargard, obecnie cała drużyna
przygotowuje się do wznowienia rozgrywek ligowych. Wszyscy zawodnicy, sztab szkoleniowy oraz pracownicy klubu
(łącznie 45 osób) przeszło badania na obecność koronawirusa. Wszystkie wyniki przeprowadzone z krwi oraz u części osób
z wymazów gardłowych wyklu-

Jazda pijanego kierowcy Audi zakończyła się na przydrożnym słupku. Foto.Stoją!Stargard.
91 573 09 96

redakcja@dziennikstargardzki.pl

czyły obecność wirusa i dały wyniki negatywne. Władze klubu
tym samym uspokajają wszystkie osoby, które są blisko Błękitnych i życzą drużynie jak najlepiej, a w szczególności rodziców dzieci trenujących w stargardzkim klubie, które wznowiły już treningi i szlifują formę
pod okiem klubowych trenerów.
Skontaktowaliśmy się z Członkiem Zarządu Jarosławem Haj-

dukiem, który opowiedział o
procedurach przez jakie przeszli
zawodnicy oraz osoby związane z klubem. - Tak jak wszystkie
kluby Ekstraklasy, I i II Ligi, tak
i nasi piłkarze przeszli testy przeprowadzane na obecność koronawirusa. Były to testy przesiewowe
krwi, w drużynie Błękitnych takim testom zostało poddanych 45
osób. Z tych 45 osób, 16 piłkarzy
jeszcze miało dodatkowo pobierany wymaz gardłowy i po wyniku
tych badań, możemy stwierdzić,
że wszystkich 45 piłkarzy jest
zdrowych, ma negatywne wyniki, nigdy nie miało i nie ma koronawirusa. Jako jedna z pierwszych drużyn w II Lidze mamy
zgodę zespołu medycznego PZPN
na wznowienie treningów w grupie 25-osobowej, czyli w pełnym
składzie – informuje Jarosław
Hajduk. Jak podkreśla Członek
Zarządu, dodatkowe badania dla
16 osób były przeprowadzone w

celu uzyskania stuprocentowej
pewności, co do zdrowia piłkarzy. - Ten dodatkowy wymaz wynikał z tego, że w tej grupie osób
piłkarze np. mogli mieć katar, bo
np. byli przeziębieni w ostatnim
miesiącu i po prostu wynik z krwi
wyszedł taki, że trzeba było jeszcze zrobić dodatkowo wymaz z
gardła, żeby mieć stuprocentową
pewność, że nie mieli i nie mają
koronawirusa. Na wniosek zespołu medycznego takie osoby pojechały na wymaz gardłowy, ale to
nie świadczyło o tym, że te osoby kiedykolwiek przeszły koronawirusa, czy też w ogóle go mieli, czy też mają – mówi Jarosław
Hajduk. Zatem przed zespołem
pozostają niespełna cztery tygodnie ciężkiej pracy, zawodnicy w
tym tygodniu wznowili już treningi w pełnym składzie. - Przygotowania trwają już od dłuższego czasu, najpierw w małych grupach 6-osobowych, a od wczoraj

już trenujemy składem 25-osobowym. Treningi odbywają się
codziennie i będą się odbywać
przez cztery najbliższe tygodnie,
bo wznowienie rozgrywek ma nastąpić w pierwszy weekend czerwca, planowo 6-7 czerwca. Tydzień
przed wznowieniem rozgrywek
będą powtórzone testy na obecność koronawirusa – kończy Jarosław Hajduk.
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Dotacje dla Parafii w Pęzinie i Poczerninie
Podczas zdalnie przeprowadzonej sesji Rady Gminy Stargard, radni zdecydowali m.in. za przyjęciem dwóch projektów uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku. Dotacja w wysokości 16 759,00 zł trafi do Pęzina, na sfinansowanie renowacji elewacji południowej ściany
wieży kościoła parafialnego. Natomiast dotacja w wysokości 24 443,00 zł trafi do Poczernina, na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy krucyfiksie gotyckim znajdującym się w kościele parafialnym.

Gotycki krucyfiks znajdujący się w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Poczerninie

W dniu 30 września 2019
roku Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie złożyła wniosek o udzielenie ze środków Gminy dotacji na sfinansowanie renowacji wieży kościoła parafialnego
pw. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie. Planowane do wykonania prace dotyczą renowacji elewacji południowej ściany wieży
kościoła, i stanowić będą kontynuację prac wykonanych w
2019 roku na ścianie zachodniej wieży. Parafia, jak wskazuje we wniosku, zdecydowała się
na etapowanie prac przy zabyt-

ku z powodu braku środków na
prace remontowo-budowlane.
W ubiegłym roku z budżetu gminy udzielono Parafii dotacji w kwocie 20 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
prac renowacyjnych zachodniej
ściany wieży. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w
Pęzinie jest obiektem zabytkowym wpisanym, na mocy decyzji z dnia 30 lipca 1955 roku,
do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego. Parafia wnosi o udzielenie dotacji w kwocie
25 000,00 zł, określając całkowity koszt prac na kwotę 83 794,61
zł. Wnioskowana kwota dotacji
przewyższa kwotę dotacji możliwej do udzielenia według zasad określonych, tj. w wysokości
20% ogółu nakładów na te prace,
nie więcej niż 25 tys. zł. W tegorocznym budżecie gminy na dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
zarezerwowane są środki finansowe w kwocie 41 202,00 zł, w
tym na kościół w Pęzinie kwota
16 759,00 zł. Wobec powyższego wójt podczas sesji wniósł za
sprawą przytoczonej uchwały o
rozstrzygnięcie w sprawie Parafii

Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie dotacji celowej z przeznaczeniem na
sfinansowanie renowacji elewacji wieży kościoła parafialnego
p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie. Z kolei w dniu 30 września
2019 roku Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła
w Poczerninie złożyła wniosek o
udzielenie ze środków gminy dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy krucyfiksie gotyckim
znajdującym się w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Poczerninie. Gotycki krucyfiks znajdujący się w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Poczerninie
jest obiektem zabytkowym, wpisanym na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 9 września 1986 roku do rejestru zabytków ruchomych dawnego województwa szczecińskiego, a obecnie wpisanym do księgi rejestru
zabytków ruchomych województwa zachodniopomorskiego. We
wniosku wskazano, iż zabytek
pochodzi z przełomy XV i XVI
w., należy do najstarszych i najcenniejszych zabytków plastyki
średniowiecznej na Pomorzu Zachodnim. Krucyfiks ma postać

rzeźby drewnianej Chrystusa
Ukrzyżowanego, o wymiarach:
krzyż wysokość 230 cm x szerokość 260 cm, figura Chrystusa wysokość 230 cm. Stan techniczny zabytku jest bardzo zły
i wymaga niezwłocznego podjęcia konserwacji. Parafia wnosi o udzielenie dotacji w kwocie
24 442,67 zł, określając całkowity koszt na kwotę 122 213,38 zł.
W tegorocznym budżecie gminy
na dotacje celowe przeznaczone
na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zarezerwowane są środki
finansowe w kwocie 41 202,00 zł,
w tym na kościół w Poczerninie

kwota 24 443,00 zł. Wobec powyższego wójt wniósł w postaci
powyższej uchwały o rozstrzygnięcie w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św.
Michała Archanioła w Poczerninie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy krucyfiksie gotyckim
znajdującym się w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Poczerninie. Radni byli
podzieleni podczas głosowania
nad obydwoma uchwałami, jednak ostatecznie zarówno kościół
w Pęzinie jak i w Poczerninie
otrzyma dofinansowanie.
KR

85 tys. zł na zabytki w naszym powiecie
W czwartek (7 maja) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę, która zapewni łączną pomoc w wysokości 1,8 mln zł dla 70 projektów rekomendowanych przez zarząd województwa. Pośród 70 zabytków, znajdują się trzy projekty z naszego powiatu, dotacje trafią do miejscowości Krępcewo, Marianowo oraz Krzywnica.
ków, które przejdą prace liczy 70
pozycji, tym samym jest ich więcej niż w zeszłym roku (67), jednocześnie łączna kwota wsparcia liczy 1,8 mln zł czyli jest o
200 tys. zł wyższa niż zeszłoroczna. Ze wsparcia województwa korzystają m.in. gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury,
stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki
oraz osoby prywatne. Do udziału w konkursie uprawniony był
każdy podmiot posiadający tytuł
prawny do zabytku wynikający z
prawa własności, użytkowania
wieczystego, trwałego zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Trzy projekty spośród 70,
które otrzymały dotację to zadania realizowane w powiecie star-

Na remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Stanisława BM w Krzywnicy
gmina otrzymała 40 tys. zł dotacji

gardzkim, dokładnie w miejscowościach Krępcewo, Krzywnica oraz Marianowo. Największe
dofinansowanie, bo w wysokości

40 000,00 zł trafi do Krzywnicy
w gminie Stara Dąbrowa. Środki
mają zostać przeznaczone na remont elewacji kościoła filialnego
pw. św. Stanisława BM w Krzywnicy, Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
w Starej Dąbrowie. Z kolei 30
000,00 zł otrzyma Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP. Za dotacje wykonane zostaną prace naprawcze
konstrukcji dachu i stropu poddasza (część północna) klasztoru pocysterskiego w Marianowie. Jest to obiekt zabytkowy:
zespół pocysterskiego założenia
klasztornego położony na działkach 163/1 i 164/1 w Marianowie, gm. Marianowo. Natomiast
dotacja w wysokości 15 000,00
zł trafi do Krępcewa, w gminie

Dolice. Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Różańcowej spożytkuje środki na konserwację i restaurację ołtarza bocznego, dawnego epitafium Caspra von Wedel z kościoła filialnego pw. M.B.
Częstochowskiej w Krępcewie,
Parafia Rzymskokatolicka pw.
MB Różańcowej w Rzeplinie.
Będzie to IV i zarazem ostatni
etap prac. Dodajmy, że Pomorze
Zachodnie wspiera prace przy
zabytkach od 2007 roku. Od
tego czasu na ten cel powędrowało ponad 12 mln zł z budżetu
województwa. To łącznie ponad
pół tysiąca umów na przeprowadzenie prac lub przygotowanie
niezbędnej dokumentacji.
KR
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Wieści z gmin

Będą nowe miejsca
przedszkolne
Radni z gminy Marianowo przyjęli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki tej decyzji gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 420
tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Marianowie.
Projekt będzie realizowany od 1 czerwca br. do 30 września 2021 roku.

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie

Trzy gminy z dofinansowaniem z Pomorza Zachodniego

Zabytkowe kościoły, cerkwie,
pałace, zamki czy średniowieczne mury obronne. To tylko część
obiektów, które przejdą prace
remontowe lub zabezpieczające dzięki wsparciu Pomorza Zachodniego. - Sytuacja w związku z pandemią koronawirusa
jest trudniejsza, niż kilka miesięcy temu, ale utrzymujemy finansowanie prac przy zabytkach
na zaplanowanym poziomie. Nie
możemy zapominać o sferze, która określa naszą zachodniopomorską tożsamość. Zabytki są
ważnym elementem historii tych
ziem, składową atrakcyjności turystycznej regionu i obiektami, z
którymi jesteśmy związani emocjonalnie – zaznacza marszałek
województwa Olgierd Geblewicz. W tym roku lista zabyt-
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Rada Gminy w Marianowie
przyjęła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na
podstawie tej uchwały zatwierdza się do realizacji przez gminę Marianowo projekt w ramach
Osi priorytetowej VIII Edukacja
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020,
współfinansowanego ze środ-

ków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Działania: 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej, pn. „Wesoły Promyczek” - nowe miejsca
przedszkolne w Marianowie.
Gmina przystąpi do realizacji zatwierdzonego projektu od dnia 1
czerwca 2020 roku do 30 września 2021 roku. Wartość projektu wyniesie 495 726,76 zł, z czego przyznana kwota dofinansowania to 421 367,74 zł oraz
wkład własny z budżetu gminy

Marianowo 74 359,02 zł. Dodajmy, że gmina Marianowo, w ramach konkursu złożyła wniosek
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Osi priorytetowej VIII Edukacja
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Działania: 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej pn. „Wesoły Promyczek” - nowe miejsca
przedszkolne w Marianowie.
Wniosek uzyskał ocenę pozytywną i w dniu 12 marca 2020
roku został wybrany do dofinansowania. Jednym z załączników niezbędnych do podpisania
umowy o dofinansowanie jest
uchwała o zatwierdzeniu projektu do realizacji, stąd głosowanie radnych nad tą uchwał podczas ostatniej sesji Rady Gminy
Marianowo.
KR

Wypadek w Smogolicach.
Kobietę zabrał śmigłowiec
W miniony poniedziałek w miejscowości Smogolice w Gminie Stargard doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego młoda kobieta doznała poważnych obrażeń ciała.
Jak poinformował podkom.
Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy stargardzkiej Policji
19-letni kierowca pojazdu marki
Kia, jadący od strony Smogolic
w kierunku Żarowa na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku tego zjechał na
przeciwległe pobocze i bokiem
samochodu uderzył w drzewo.
19-letni kierujący nie doznał
obrażeń ciała. Razem z nim podróżowała młoda kobieta, która w wyniku zdarzenia doznała
urazów klatki piersiowej i kręgosłupa. Śmigłowcem Lotniczego
Pogotowia ratunkowego została
przetransportowana do szpitala.
Kierujący był trzeźwy. Przyczyną wypadku najprawdopodobniej była nadmierna prędkość. Kierowca stracił prawo
jazdy.
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Chociwel
W miejscowości Kolin, w Gminie Dolice trwa przebudowa remizy strażackiej i świetlicy. Operacja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W Smogolicach kierowca Kia stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.
Ranna została młoda kobieta. Foto. Stoją!Stargard

Marianowo
W miejscowości Cisewo, w Gminie Kobylanka korzystając z przerwy w funkcjonowaniu placu zabaw montowane są nowe elementy. Nowe zabawki zostały zakupione ze środków z Funduszu Sołeckiego, w związku z tym montaż nadzorowała pani Sołtys Czesława
Grabowska oraz Rada Sołecka.

Stara Dąbrowa
Gmina Stara Dąbrowa w trosce o bezpieczeństwo kierowców zatroszczyła się o lustra drogowe. W tym miesiącu takie lustro stanęło na skrzyżowaniu dróg w Nowej Dąbrowie. W miejscowości Parlino przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne roślin, które odsłoniły
istniejące już tam lustra
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Sprzęt do nauki zdalnej trafił do uczniów

Wspomnienia Marii Kucaj w 100-lecie urodzin Papieża Polaka

Karol Wojtyła był moim profesorem
W poniedziałek 19 maja obchodzimy setne urodziny Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to okazja do szczególnego wspomnienia naszego rodaka, który
16 października 1978 r. został wybrany papieżem. Swoim świadectwem zarówno osobistych spotkań z Papieżem-Polakiem jak i jego wstawiennictw
dzieli się z nami pani Maria Kucaj, znana stargardzka psycholog.
Pani Maria Kucaj w 1968 r.,
jako studentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego miała okazję osobistego spotkania z przyszłym papieżem. Po
latach tak wspomina tamte chwile - Na pierwszym roku psychologii miałam możliwość spotkania z
ks. prof. Karolem Wojtyłą, ówczesnym biskupem Krakowa. Pamiętam, że była to uroczysta inauguracja roku akademickiego. Studenci I roku stali blisko świty biskupiej. Wtedy żaden biskup do nas
nie podszedł, tylko ks. prof. Karol
Wojtyła. Pamiętam to spotkanie
jak dziś. Ks. biskup Wojtyła zapytał mnie, skąd pochodzę. Po krótkiej rozmowie, przyszły papież powiedział do mnie - „Maryjo. Jak już
skończysz te swoje wymarzone studia, to powiesz mi czy się moje życzenia spełniły.” Mam ten zaszczyt,
że w trakcie studiów Karol Wojtyła
był moim profesorem etyki. Podczas wykładów ks. biskup Wojtyła
zawsze opowiadał jakieś anegdoty
z życia albo żarty. Często gdzieś sobie zapisywałam w notatkach jego
powiedzonka – wspomina pani
Maria.
Papież z lokalną gazetą
Ponownie pani Maria miała okazję spotkać się już nie z ks. prof.
Karolem Wojtyłą, ale z papieżem
Janem Pawłem II w Watykanie w
1990 r. - Jak dobrze pamiętam, dokładnie 17 lat po zakończeniu studiów pojechałam z pielgrzymką z
parafii Miłosierdzia Bożego do Watykanu, która trwała od 15 sierpnia do 2 września 1990 r. - opowiada pani Maria – Przygotowaliśmy w grupie dla papieża album

malarstwa polskiego. Natomiast ja
ze swojej strony zaproponowałam
również, żeby wziąć naszą lokalną
gazetę - dodaje pani Maria - Nasz
najstarszy syn, Mateusz, rysował do
tej gazety różne karykatury. Wzięłam więc kilka egzemplarzy, także
z jedną z tych karykatur, i wręczyłam Ojcu Świętemu. Papież kiedy
zobaczył te gazety, powiedział: „O,
Bóg zapłać. Nareszcie coś konkretnego.” A później, kiedy już wracaliśmy z Włoch, to spotkała nas grupa innych polskich pielgrzymów,
którzy dosłownie kilka dni później
odwiedzili papieża i wspominali, że
Ojciec Święty powiedział, iż dostał
bardzo ciekawy prezent, gazetę lokalną ze Stargardu. Wszyscy gratulowali mi wtedy pomysłu, że postanowiłam wręczyć papieżowi gazety
– wspomina z zadowoleniem pani
Maria.
Za Jego wstawiennictwem
Pani Maria podzieliła się z nami
świadectwem modlitwy wstawienniczej Ojca Świętego – Przed trzema laty, przeszłam bardzo poważną
dwukrotną operację stopy. Niestety nastąpiły duże komplikacje pooperacyjne. Przez 27 dni w szpitalu lekarze ściągali mi ropę ze stopy.
Wreszcie konsylium lekarskie zadecydowało, że zostanie mi podłączony do nogi specjalny aparat,
który będzie „ściągał” stopę tak by
mogła być zszyta. Rozwarcie było
na głębokość 5 cm i na szerokość
7 cm, przez co nie można było tego
zszyć. Rankiem byłam już przygotowana do kolejnego zabiegu. Kiedy znalazłam się na sali operacyjnej lekarz spojrzał na moją nogę i
nie kryjąc swego zdziwienia powie-

W trakcie audiencji u papieża Jana Pawła II. Pani Maria wręcza Ojcu Świętemu egzemplarze lokalnej stargardzkiej gazety
(Castel Gandolfo, sierpnień 1990 r

dział – „Pani Mario, czy pani już
tę nogę wymieniła? Możemy zszyć
stopę, bo to rozwarcie nie jest już
tak duże” – relacjonuje pani Maria, po czym wyznaje – Przez cały
ten czas zmagania się z tak poważną raną stopy modliłam się do Jana
Pawła II. Pamiętam do dziś, jak w
trakcie modlitw o wstawiennictwo
naszego Papieża mówiłam – Święty Janie Pawle, Ty wiesz czym jest
cierpienie. Pomóż mi, bym mogła
już wrócić do domu. Spędziłam
27 dni w szpitalu a miałam w perspektywie spędzenie tam jeszcze

dwóch tygodni ze wspomnianym
aparatem na stopie. Jak się okazało, nie było to już konieczne. Zaraz
po zabiegu zszycia stopy zadzwoniłam do mojego męża i powiedziałam – „Słuchaj! Nie uwierzysz! Ja
ma już zszytą stopę”. Uważam, że
to był naprawdę wielki cud. Lekarz
nie mógł uwierzyć, że w ciągu dnia
to siedmiocentymetrowe rozwarcie tak się zwężyło, tak by można
było zszyć nogę. Opowiedziałam
o tym swemu księdzu proboszczowi, który powiedział, że musimy
gdzieś ten fakt zgłosić. Naprawdę
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wierzę, że to był cud. Dlatego mam
wielką ufność do Jana Pawła II.
W Boże Narodzenie oraz Wielkanoc i każdą rocznicę śmierci Ojca
Świętego Jana Pawła II składamy
z mężem kwiaty i znicze pod jego
pomnikiem w Stargardzie, w tym
roku udamy się pod pomnik także 18 maja, natomiast zawsze gdy
idę do kościoła w Parafii pw. Bożego Miłosierdzia, to przed Mszą św.
udaję się do kaplicy Jana Pawła II,
by się pomodlić za Jego wstawiennictwem – mówi pan Maria Kucaj.
Piotr Słomski

ogłoszenie

Burmistrz Nowogardu

Nowe laptopy i tablety, kupione przez Powiat Stargardzki w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, jako pierwsza odebrała Szkoła Podstawowa Specjalna im Juliana Tuwima. Przyznany sprzęt Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska przekazała dyrektor szkoły Wandzie Nowickiej, z
zachowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa.
Placówka przy Wita Stwosza
jako pierwsza otrzymała nowy
sprzęt. Jego kupno było możliwe dzięki umowie, jaką Powiat
Stargardzki zawarł z Centrum
Projektów Polska Cyfrowa. Z
finansowego wsparcia, które
umożliwia zakup laptopów i tabletów dla uczniów samorządy
miast, gmin i powiatów mogą
korzystać od 1 kwietnia, nadsyłając stosowne wnioski. Udzielane jest w ramach realizacji
obecnej perspektywy programu, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiat Stargardzki otrzymał blisko 100 tys. zł na
zakup tabletów i laptopów. Do
aktywnego udziału w programie zachęcał samorządy resort
cyfryzacji.
Dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Zdalna Szkoła- Wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie

kształcenia zdalnego” zakupiono łącznie 33 laptopy i 2 tablety.
Sprzęt został już rozdysponowany między szkoły i zespoły szkół, prowadzone przez Powiat Stargardzki. Najwięcej, bo
7 laptopów i 2 tablety otrzymała
Szkoła Podstawowa Specjalna.
Po 5 laptopów odbiorą dyrektorzy ZS 5 i stargardzkiej „Budowlanki”. Pozostałe placówki otrzymają po 4 nowe laptopy
każda.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie
zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Wielu z nich otrzyma
teraz nowy sprzęt ze stałym dostępem do internetu, co znacznie ułatwi proces nauki w obecnych warunkach.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Dyrektor Szkoły Specjalnej Wanda Nowicka odebrała 7 laptopów i 2 tablety dla uczniów do nauki zdalnej

			

Zakład Karny w Stargardzie
Funkcjonariusze przekazali pracownikom Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie maseczki i przyłbice ochronne.
To jeden z efektów wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej,
pn.#Resort Sprawiedliwości Pomaga. Od ponad miesiąca przez siedem dni w tygodniu pięciu osadzonych bierze udział w specjalnie przygotowanym przez jednostkę
programie resocjalizacyjnym
pn. Jestem przydatny, w ra-

mach którego osadzeni nabyli umiejętność obsługi maszyny do szycia oraz drukarki 3D
i prężnie działają na rzecz potrzebujących.
W tym szczególnym okresie placówki7pomocowe właśnie takie jak hospicja wymagają pomocy. Chcemy docierać
do tych placówek i pomagać
im najbardziej jak potrafimy.

Od wielu lat współpracujemy
z hospicjum w Szczecinie gdzie
przed epidemią koronawirusa zatrudnionych było dwóch
osadzonych. Dziś nie mogą
opuścić murów więziennych
i pomóc chorym w codziennym funkcjonowaniu. Pomagają poprzez szycie maseczek
na terenie jednostki oraz zajmują się obsługą trzech druka-

zaprasza do składania ofert
na stanowisko

ogłoszenie

Asystentka/Sekretarka Burmistrza
Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert

Na wykonywanie prac geodezyjnych
i kartograficznych dla gminy Nowogard
1. Zamówienie obejmuje:
- scalenie działek,
- podział działek,
- wznowienie i stabilizacja granic działek
2. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie
www.bip@nowogard.pl, w zakładce „zamówienia publiczne
spoza ustawy”
3. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta do
25 maja 2020 roku do godz.10.00,
w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem
kopertach z dopiskiem: „oferta na wykonanie prac geodezyjnych i
kartograficznych dla gminy Nowogard”.
4. Dodatkowych informacji udziela Pan Wasilewicz Grzegorz,
tel. 913926225, e-mail: sekretarz@nowogard.pl pokój 202.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku
będzie odpowiedzialna za:
• Organizację pracy sekretariatu;
• Nadzór nad przepływem dokumentów;
• Współpraca ze wszystkimi wydziałami ;
Od osoby na wyżej wymienionym stanowisku oczekujemy:
•
•
•

Zdolności organizacyjnych;
Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole;
Dyspozycyjności, obowiązkowości, zaangażowania;

Jeśli szukasz stabilnej pracy zadzwoń
tel. 91 392 62 04
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 5 do dnia
21 maja 2020 roku, w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem
kopertach z dopiskiem: „Specjalista w wydziale kancelarii”.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami
ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka, tel. 913926204,
e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.
Funkcjonariusze Zakładu Karnego przekazali pracownikom hospicjum maseczki i przyłbice ochronne
91 573 09 96

redakcja@dziennikstargardzki.pl

rek 3D, które wykorzystywane
są do produkcji plastikowych
elementów przyłbic ochronnych – mówił por. Grzegorz
Terlikowski, rzecznik prasowy
Dyrektora Zakładu Karnego w
ogłoszenie

Stargardzie.

Rzecznik Prasowy Dyrektora
Zakładu Karnego
w Stargardzie
por. Grzegorz Terlikowski
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Wójt Gminy Stargard ogłasza:
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:
1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie
Pęzino, oznaczonej numerem działki 223/5 o pow. 0,1114 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049299/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 29 778,00 zł
2. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie
Pęzino, oznaczonej numerem działki 223/7 o pow. 0,2067 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049299/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 48 421,00 zł
3. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie
Pęzino, oznaczonej numerem działki 223/8 o pow. 0,1978 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049299/0 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 46 487,00 zł
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.
Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności
za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu,
przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w
celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej niżej, należy wnieść
na konto Urzędu Gminy Stargard - Bank PEKAO I O/ Stargard
42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 09.06.2020 r.
(w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer
i obręb działki, której wpłata dotyczy).
Numer działki
223/5
223/7
223/8
Wadium [zł]
2 980,00
4 850,00
4 650,00
1230
1300
Godzina przetargu
1200
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard.
Przetargi na działki wymienione w punktach 1-3 odbędą się w
dniu 15.06.2020 r., w godzinach podanych wyżej, w siedzibie
Urzędu Gminy w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali
konferencyjnej urzędu.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, w miejscowości położenia
nieruchomości oraz zostało opublikowane na stronie internetowej
urzędu: www.gmina.stargard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina.stargard.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w
Urzędzie Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310
(IIIp), tel. 091 561 34 15.

Nr 29 (2069)

Fitness w czasach epidemii
Czas wolny spędzony w domu można wykorzystać na wiele sposobów. Jeden z nich to ćwiczenia. Aby zadbać
o formę, nie trzeba posiadać specjalnego sprzętu ani dużej przestrzeni. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza
na zajęcia fitness on-line. Doświadczona instruktorka poprowadzi treningi aż trzy razy w tygodniu.
Choć na ponowne otwarcie siłowni i hal sportowych trzeba jeszcze poczekać, już teraz można zadbać o kondycję. Z pomocą przychodzi internet. Od 4.05. w każdy poniedziałek, środę i piątek o
18:00 na facebookowym profilu
OSiR prowadzone będą zajęcia fitness on-line. Poprowadzi je Klaudia
Ostrowska – instruktorka doskonale znana stargardzianom z aqua
aerobiku i gimnastyki 50+. Trenerka zapowiada, że teraz przygotowała coś specjalnego. Ćwiczenia
będą różnorodne i ciekawe – warto sprawdzić, co proponuje podczas

Wójt
Gminy Kobylanka
zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy stanowiących własność Gminy
Kobylanka – zarządzenie nr 36/2020 z dnia 12
maja 2020 r.
Z wykazem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
Kobylanka, ul. Szkolna 12
lub na stronie internetowej www.bip.kobylanka.
pl.

STAROSTA STARGARDZKI
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Starostwa Powiatowegow
Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa, przeznaczonych do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr 7 miasta Stargard, gmina Stargard, oznaczona numerem geodezyjnym działki 2/15.
Nieruchomości położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzany, gmina
Dobrzany, oznaczone numerami geodezyjnymi działek: 40/1, 41, 42.
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Ciemnik, gmina Ińsko, oznaczona
numerem geodezyjnym działki 339/3.
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Ińsko, oznaczona numerem geodezyjnym działki 92.
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Lublino, gmina Chociwel, oznaczona
numerem geodezyjnym działki 156.
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Chociwel oznaczona numerem geodezyjnym działki 439.
Nieruchomość położna w obrębie ewidencyjnym Błotno, gmina Dobrzany oznaczona
numerem geodezyjnym działki 433.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Stargardzie oraz na stronie internetowej www.powiatstargardzki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej na okres od dnia 15.05.2020 r. do dnia 05.06.2020 r.

kolejnych zajęć.
Klaudia Ostrowska jest instruktorką od 2013 r. Jak sama podkreśla,
ze sportem ma do czynienia od najmłodszych lat. - Trenowałam taniec,
bieganie, przez 7 lat byłam zawodniczką Pomorza Stargard. W czasie studiów moją pasją stał się również trening fitness i tę pasję rozwijam do dziś. Ukończyłam podstawowy kurs fitness, aqua aerobik,
core and stability, zdrowy kręgosłup
itp. Świetnie czuję się w sferze zajęć
body and mind, ale również w klasycznych ćwiczeniach wzmacniających – mówiła trenerka.

Strażacy świętowali
w kameralnym gronie
Bez uroczystej odprawy, spotkań oraz oficjalnego wręczenia awansów i odznaczeń upłynęło święto w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej. Dzień Św. Floriana świętowali też
w kameralnym gronie strażacy ochotnicy. Warunki pandemii wykluczyły oficjalne obchody, podkreślając jednak bardziej niż zwykle znaczenie naszych Bohaterów Codzienności.

Klaudia Ostrowska instruktorka fitness zaprasza do ćwiczeń w domowym zaciszu

Info UM/opr red

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Wójt Gminy Stargard ogłasza:
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:
1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie
Smogolice, oznaczonej numerem działki 125/16 o pow. 0,1010
ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049301/8 z
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 28 676,00 zł
2. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie
Smogolice, oznaczonej numerem działki 125/17 o pow. 0,0910
ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049301/8 z
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 25 992,00 zł
3. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie
Smogolice, oznaczonej numerem działki 125/18 o pow. 0,0905
ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049301/8 z
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 25 871,00 zł
4. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie
Smogolice, oznaczonej numerem działki 125/19 o pow. 0,1035
ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049301/8 z
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 27 720,00 zł
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.
Cena wywoławcza nieruchomości (z wyłączeniem działki nr
125/19) uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową
w postaci prawa przejazdu i przechodu, przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej niżej, należy wnieść
na konto Urzędu Gminy Stargard - Bank PEKAO I O/ Stargard
42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 09.06.2020
r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).
Numer działki
125/16
125/17
125/18
125/19
Wadium[zł]
2 870,00 2 600,00 2 590,00 2 780,00
Godzina przetargu
1200
1230
1300
1330
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard.
Przetargi na działki wymienione w punktach 1-4 odbędą się w
dniu 16.06.2020 r., w godzinach podanych wyżej, w siedzibie
Urzędu Gminy Stargard przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, w miejscowości położenia
nieruchomości oraz zostało opublikowane na stronie internetowej
urzędu: www.gmina.stargard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina.stargard.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w
Urzędzie Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310
(IIIp), tel. 091 561 34 15.
91 573 09 96
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Dzień świętego Floriana strażacy świetowali w kameralnym gronie i bez uroczystych obchodów.

W dniu ich święta Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska podziękowała zawodowym strażakom i druhom
ochotnikom za ich gotowość
do niesienia pomocy- niezależnie od warunków i okoliczności, związanych z pandemią.
Razem ze współpracownikami, złożyła serdeczne życzenia wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, pracownikom Komendy Powiatowej oraz ochotnikom, dziękując za ich codzienną służbę i gotowość. Podziękowała również strażakom za

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Wójt Gminy Stargard ogłasza:
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:
1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2 o pow. 0,1693
ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00049273/2 z
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 67 507,00 zł
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.
Wadium w pieniądzu w kwocie 6 760,00 zł należy wnieść
na konto Urzędu Gminy Stargard - Bank PEKAO I O/ Stargard
42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 10.06.2020
r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard.
Przetarg odbędzie się 17.06.2020 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Stargard przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.
2. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie
SOWNO, oznaczonej numerem działki 90 o pow. 0,22 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00094698/7 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 67 298,00 zł
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.
Wadium w pieniądzu w kwocie 6 730,00 zł należy wnieść
na konto Urzędu Gminy Stargard - Bank PEKAO I O/ Stargard
42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 10.06.2020
r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard.
Przetarg odbędzie się 17.06.2020 r. o godz. 1230 w siedzibie Urzędu Gminy Stargard przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali konferencyjnej urzędu.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, w miejscowości położenia
nieruchomości oraz zostało opublikowane na stronie internetowej
urzędu: www.gmina.stargard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina.stargard.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w
Urzędzie Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310
(IIIp), tel. 091 561 34 15.
redakcja@dziennikstargardzki.pl

wyjątkowe zaangażowanie w
dobie stanu epidemii, kiedy
etos służby jeszcze bardziej
nabiera znaczenia. Jest to widoczne każdego dnia, zwłaszcza wtedy, gdy trzeba spieszyć
z pomocą potrzebującym- nie
zważając na groźbę potencjalnego zakażenia...
Tegoroczny dzień św. Floriana, biorąc pod uwagę stan
epidemii, strażacy obchodzili
więc skromnie i we własnym
gronie.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Burmistrz Chociwla
informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chociwlu,
przy ulicy Armii Krajowej 52 oraz na stronach
internetowych www.
chociwel.pl i www.bip.
chociwel.pl podany
jest do wiadomości
wykaz nieruchomości
nr 7/2020 z
dnia 12.05.2020
r. przeznaczonych
do sprzedaży. Wykaz
podaje się do
wiadomości przez
okres 21 dni, tj. w
terminie od dnia
12.05.2020 r. do dnia
01.06.2020 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Wójt Gminy Stargard ogłasza:
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:
1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/6 o pow. 0,1390
ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 34 166,00 zł
2. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/7 o pow. 0,2155
ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 49 548,00 zł
3. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/8 o pow. 0,1319
ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 32 567,00 zł
4. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/9 o pow. 0,1310
ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 32 368,00 zł
5. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie
Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/10 o pow. 0,1370
ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 33 716,00 zł
6. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie
Małkocin, oznaczonej numerem działki 821/12 o pow. 0,1334
ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00085999/1
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości 32 901,00 zł
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.
Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności
za służebność gruntową w postaci prawa przejazdu i przechodu,
przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w
celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej niżej, należy wnieść
na konto Urzędu Gminy Stargard - Bank PEKAO I O/ Stargard
42124039011111000042165187, najpóźniej do dnia 10.06.2020
r. (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika przetargu oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).
Numer działki
821/6 821/7 821/8 821/9 821/10 821/12
Wadium [zł]
3 420,00 4 960,00 3 260,00 3 240,00 3 380,00 3 300,00
Godzina przetargu 1100
1130
1200
1230
1300
1330
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Stargard.
Przetargi na działki wymienione w punktach 1-6 odbędą się w
dniu 18.06.2020 r., w godzinach podanych wyżej, w siedzibie
Urzędu Gminy w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 5, w sali
konferencyjnej urzędu.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, w miejscowości położenia
nieruchomości oraz zostało opublikowane na stronie internetowej
urzędu: www.gmina.stargard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina.stargard.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w
Urzędzie Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. 310
(IIIp), tel. 091 561 34 15.

STAROSTA STARGARDZKI
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1 oraz na stronie internetowej www.powiatstargardzki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej pełnej treści wykazu nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 15 maja 2020 roku
do dnia 05 czerwca 2020 roku.
Szczegółowe informacje: tel. 91/48 04 929
e-mail: kpajor@powiatstargardzki.eu
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Kolejne udogodnienia dla rowerzystów

Fundusz Dróg Samorządowych 2020

Umowy już podpisane
W czwartek (7 maja) wojewoda zachodniopomorski podpisał umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w powiecie stargardzkim w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych 2020. Dofinansowanie zadań w naszym powiecie wyniosło ponad 5 mln zł. Przypomnijmy, że swoje zadania realizować będzie powiat stargardzki, Miasto Stargard, a także gmin y: Stara Dąbrowa, Stargard, Dobrzany oraz Dolice.
Ponad 5 mln zł z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 2020 trafi w tym roku
do samorządów z powiatu stargardzkiego. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał już umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w
powiecie stargardzkim, Gminie Mieście Stargard, oraz gminach: Stara Dąbrowa, Stargard,
Dobrzany i Dolice. - Fundusz
Dróg Samorządowych daje możliwość uzyskania rządowego dofinansowania nawet 80 procent
kosztów inwestycji w poprawę infrastruktury drogowej. Z takiej
możliwości korzystają również
zachodniopomorskie samorządy
– mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Przypomnijmy jakie zadania w naszym powiecie otrzymały dofinansowanie. Powiat stargardzki: przebudowa 1,2 km drogi
powiatowej nr 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie - etap II. Dofinansowanie z FDS w 2020 wnosi 1 mln
560 tys. zł. Wartość inwestycji:

dowa 400 m. ulicy Spacerowej
w Dobrzanach. Dofinansowanie z FDS wynosi 1 mln 571 tys.
zł i stanowi 70% kosztów inwestycji o wartości 2 mln 244 tys.
zł. Gmina Dolice: przebudowa kilometrowego odcinka drogi gminnej Komorowo – Sądów.
Dofinansowanie z FDS wynosi
1 mln 435 tys. zł i stanowi 80%
inwestycji o wartości 1 mln 794
tys. zł. Dodajmy, że 16 kwietnia

W ramach FDS powiat stargardzki zrealizuje przebudowę ulicy Stargardzkiej w
Marianowie

3 mln 120 tys. zł. Gmina Miasto Stargard: przebudowa 653
m. odcinka ulicy Metalowej w
Stargardzie – zadanie wieloletnie. Kwota dofinansowania z
FDS w 2020 wyniesie 50 tys. zł,
a w 2021 r. blisko 1 mln 741 tys.
zł. Wartość inwestycji wynosi 3 mln 582 tys. zł. Gmina Stara Dąbrowa: przebudowa 980
m. drogi w miejscowości Stara
Dąbrowa – zadanie wieloletnie.

Dofinansowanie z FDS w 2020
r. wynosi 330 tys. zł, a w roku
2021 przeszło 2 mln 130 tys. zł.
Wartość inwestycji: 4 mln 101
tys. zł. Gmina Stargard: przebudowa kilometrowego odcinka drogi gminnej w miejscowości Święte nr 490021Z. Dofinansowanie z FDS wynosi 2 mln 286
tys. zł i stanowi 70% inwestycji o
wartości 3 mln 266 tys. zł. Gmina Dobrzany: budowa i przebu-

Gmina Dolice

Drzewo spadło na linię
energetyczną
11 maja strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie zostali zadysponowani do powalonego drzewa.
Do zdarzenia doszło w miejscowości Krępcewo. Połamane drzewo spadło na linie wysokiego napięcia. Na miejscu zdarzenia działali strażacy oraz pracownicy pogotowia energetycznego.
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premier Mateusz Morawiecki
zatwierdził listę 26 zadań powiatowych i 43 gminnych, zgłoszonych do dofinansowania przez
zachodniopomorskie samorządy. Środki z funduszu w wysokości 105,6 mln zł pozwolą na
budowę, przebudowę lub remont 115 kilometrów dróg: 73
km powiatowych i 42 km gminnych.
KR

Kącik Młodych
Poetów
W ramach cyklu pokonkursowego Turnieju Jednego Wiersza
„O strunę z harfy Homera” organizowanego przez Zespół Szkół
Budowlano-Technicznych, prezentujemy wiersz Mai Mazur ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Łobzie, pt. „Moc pamięci”
Jestem nastolatką w oceanie marzeń. Co dzień wędruję moimi
myślami w odległe zakątki niespełnienia.
Burzę mury nasiąknięte lękami. Kłody rzucane pod nogi nie są
dla mnie przeszkodą.
Z miłością otwieram skarbnicę wspomnień…
Prababcia Kasia. Prawdziwy anioł na ziemi, którego zabrał Ten
Nieznający Granic.
Słowem, jak zapachem chleba, wypełniała dom uczuciem. Była
wirtuozką w kuchni.
Kolorami zdarzeń malowała uśmiechy na twarzach najbliższych.
Kocham podróże – tajemnicze, pełne wyzwań, futurystyczne.
Chętnie poznaję inne kultury. Poezją są dla mnie nowe smaki,
barwni ludzie, nieodkryte miejsca.
Kolejna strona bezszelestnie przemyka przez moje palce…
Pradziadek Józek. Człowiek o sile Heraklesa. Wrażliwy jak płomień, który zgasł.
Każdy zazdrościł mu odwagi, gdy uciekł z drogi prowadzącej w
szpony zagłady.
Wielką siłą wiary pragnął wrócić w objęcia życiowej miłości.
Ambicjami i trudem toruję szlak na szczyt. Teatr tworzy mój
drugi świat.
Scena to przestrzeń, w której nigdy się nie kończę. Muzyka koi
moje uśpione ciało.
Mam wrażenie, jakby był tuż przede mną…
Wujek Tadek. Walczył z grudniowym demonem mimo strachu i
wielu ofiar.
Był po stronie tych „co na kolanach” próbują dźwignąć swój los.
Mężnie protestował, rysując na murze znak „Solidarności”.

Rower może być świetnym, alternatywnym środkiem komunikacji. W Stargardzie jesteśmy w trakcie łączenia istniejących dróg dla jednośladów z
ulicami, przez które trudno było nimi przejechać. Ze względów technicznych nie wszędzie można wybudować tradycyjną ścieżkę rowerową. Tam,
gdzie nie jest to możliwe, przejazd zostanie wyznaczony z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i ruchu drogowego.
Dzięki temu łatwiej będzie wybrać się na dwóch kołach do pracy, szkoły, do znajomych albo na
zakupy. Pojawią się też kolejne
stojaki dla jednośladów. – Tworzymy warunki do tego, aby stargardzianie przemieszczając się,
chętniej wybierali rower. Ten
projekt wytyczania tras dla cyklistów w mieście to dobre rozwiązanie w miejscach, w których jest
zbyt mało przestrzeni, żeby równolegle poprowadzić ścieżkę. W
efekcie przejazd rowerem przez
centrum będzie bezpieczniejszy
– mówił prezydent Rafał Zając.
Cykliści dojadą do różnych
miejsc w Stargardzie, ale dotrą
też chociażby do dróg wybudowanych dla nich już wcześniej na
wylotach z miasta. Nowe trasy
dla rowerów realizujemy w kilku różnych lokalizacjach jednocześnie.
Na ul. Wojska Polskiego, ul. S.
Wyszyńskiego, ul. Szczecińskiej,
ul. Warszawskiej i ul. Śląskiej rowerzyści bezpiecznie będą mogli
poruszać się po chodniku. Pojawią się tam znaki „Droga dla pieszych” z tabliczką „Dopuszczony
ruch rowerowy”.
Na ul. Wojska Polskiego pojadą chodnikiem po stronie szpitala. Na ul. S. Wyszyńskiego rowerzyści skorzystają z chodnika
po stronie banku PKO, w ciągu
ul. Warszawskiej z chodnika po
stronie sklepu meblowego, a na
ul. Śląskiej – po stronie szkoły.
Na ul. Szczecińskiej – odcinek

TO” – na jezdni wymalowany
zostanie 1,5 m pas ruchu dla rowerzystów. Całość uzupełnią odpowiednie znaki. Na wysokości
„Centrum 2000” skośne miejsca
parkingowe będą zamienione na
równoległe. Dla rowerzystów w
ciągu pasa drogowego ustawio-

ne zostaną również stojaki rowerowe. Na ul. Bogusława IV – po
obu stronach jezdni wymalowany na jezdni będzie 1,5 m pas ruchu dla cyklistów. Pojawią się też
odpowiednie znaki.
Część z tych rozwiązań jest
tymczasowa. Takim przykładem

może być ul. S. Wyszyńskiego,
na której po kompleksowej przebudowie powstanie samodzielna
ścieżka rowerowa.
Wszystkie prace – przy sprzyjającej pogodzie – powinny potrwać do końca maja.
Info UM/opr red

Dolice

Kadra Domu Pomocy Społecznej otrzymała
kolejne wsparcie
Pandemia koronawirusa zbiera swoje żniwo szczególnie w domach pomocy społecznej i prywatnych placówkach opieki, o czym świadczą dramatyczne doniesienia z całego kraju. W sytuacji stanu epidemii, prowadzony przez Powiat Stargardzki DPS w Dolicach znalazł się pod szczególnym
nadzorem.
Wdrożone procedury mają
zabezpieczyć personel i podopiecznych przed potencjalnym zakażeniem. Placówka może liczyć też na wsparcie wolontariuszy i organizacji
pozarządowych.
Tuż po wprowadzeniu stanu epidemii, zakupy dodatkowych środków ochrony osobistej dla dolickiego DPS sfinansowano z powiatowego
budżetu. Z pomocą i wsparciem pospieszyły także organizacje, firmy i osoby prywatne, zapewniając placówce w

Jestem reżyserem w filmie z kalejdoskopem klatek. To ja wybieram w nim aktorów.
Aranżuję każdą scenę, dobieram dźwięki, zapachy i emocje.
Ostatnie strony migają w szkle moich oczu…
Kuzyn Remek. Miłośnik jednośladów i zapachu palonej gumy.
Prowadził swój nieunikniony los w niebezpieczny wir. Był nierozważnym marzycielem.
Pokonał betonową drogę, z której nie było już powrotu.
Z miłością zamykam album.
To nie tylko wieczne uchwycenie…
To Anioły, które strzegą mnie przed złem Wirtuozi, Bohaterowie, Wojownicy, Marzyciele…
W Krępcewie strażacy usuwali drzewo, które spadło na linię wysokiego napięcia. Foto. OSP Kolin
91 573 09 96

od placu Zgody do ronda Saperów Stargardzkich – przejazd będzie chodnikami po obu stronach jezdni.
Na ul. J. Piłsudskiego – na odcinku od skrzyżowania z ul. M.
Konopnickiej do placu Wolności – po stronie „Tesco” i „NET-

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Dolicach odpowiednie zapasy
płynów dezynfekcyjnych i maseczek.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z dolickiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, DPS otrzymał właśnie 500 maseczek, 20
przyłbic i 10 litrów płynu do
dezynfekcji rąk. Zakupy środków ochrony sfinansowała
Fundacja Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy na wniosek Izabeli Betler, zaangażowanej w działalność dolickiego Sztabu Wielkiej Orkiestry.

Przyłbice i gogle dla DPS w
Dolicach przekazali także nauczyciele Pracowni Informatyki stargardzkiego Zespołu
Szkół Nr 5. Wyposażenie gogli oraz przyłbic produkowane
jest przez drukarki 3D stanowiące wyposażenie pracowni. Impulsem do ich wyprodukowania stały się medialne doniesienia o potrzebie zaopatrzenia DPS- ów w środki
ochrony.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Dolice ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,
stanowiącej własność Gminy Dolice

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Dolice ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dolice

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Dolice,
oznaczonej numerem działki 1422 o pow. 1792 m2 , rodzaj użytku Bp,
posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ2T/00005523/7 z przeznaczeniem MN-1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Zgodnie z
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
– Uchwała nr XIV/100/08 Rady Gminy Dolice z dnia 26 czerwca 2008 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie geodezyjnym Dolice (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dn.
25.08.2008 r. nr 73, poz. 1602).
Cena wywoławcza nieruchomości – 74 089,00 zł
Wysokość wadium – 7 500,00 zł
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 CZERWCA 2020 r. w sali Urzędu
Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 18
(wejście od strony parkingu) o godzinie 13:30
Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej wyżej, należy wnieść na rachunek
Urzędu Gminy Dolice - numer rachunku bankowego: 78 9387 1026 2600
0358 2000 0030 lub w kasie Banku Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy
O/Dolice ul. Wiejska 3 od poniedziałku do piątku w godz. 730-1400 najpóźniej
do dnia 15.06.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Dolice.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Dolice oraz zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.dolice.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dolice.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie
Gminy Dolice ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, Referat Budownictwa i Funduszy Pomocowych pok. 11, tel. 091 564 01 29 wew. 51.

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Dolice,
oznaczonej numerem działki 1434 o pow. 1391 m2, rodzaj użytku Bp, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ2T/00005529/9 z przeznaczeniem MN-1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Zgodnie z
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
– Uchwała nr XIV/100/08 Rady Gminy Dolice
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dolice (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego
z dn. 25.08.2008 r. nr 73, poz. 1602).
Cena wywoławcza nieruchomości – 56 000,00 zł
Wysokość wadium – 5 600,00 zł
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 CZERWCA 2020 r. w sali Urzędu
Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 18
(wejście od strony parkingu) o godzinie 13:30
Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej wyżej, należy wnieść na rachunek
Urzędu Gminy Dolice - numer rachunku bankowego: 78 9387 1026 2600
0358 2000 0030 lub w kasie Banku Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Dolice ul. Wiejska 3 od poniedziałku do piątku w godz. 730-1400 najpóźniej do dnia 16.06.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Dolice.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Dolice oraz zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.dolice.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dolice.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie
Gminy Dolice ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, Referat Budownictwa i Funduszy Pomocowych pok. 11, tel. 091 564 01 29 wew. 51.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Dolice ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność
Gminy Dolice

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Dolice ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność
Gminy Dolice

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Dolice,
oznaczonej numerem działki 1436 o pow. 1405 m2, rodzaj użytku Bp,
posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ2T/00005530/9 z przeznaczeniem MN-1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Zgodnie z
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
– Uchwała nr XIV/100/08 Rady Gminy Dolice z dnia 26 czerwca 2008 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie geodezyjnym Dolice (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dn.
25.08.2008 r. nr 73, poz. 1602).
Cena wywoławcza nieruchomości – 56 500,00 zł
Wysokość wadium – 5 700,00 zł
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 CZERWCA 2020 r. w sali Urzędu
Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 18
(wejście od strony parkingu) o godzinie 14:30
Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej wyżej, należy wnieść na rachunek
Urzędu Gminy Dolice - numer rachunku bankowego: 78 9387 1026 2600
0358 2000 0030 lub w kasie Banku Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy
O/Dolice ul. Wiejska 3 od poniedziałku do piątku w godz. 730-1400 najpóźniej
do dnia 16.06.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Dolice.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Dolice oraz zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu:
www.dolice.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dolice.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie
Gminy Dolice ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, Referat Budownictwa i Funduszy Pomocowych pok. 11, tel. 091 564 01 29 wew. 51.

COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

MEM kulturalny jest dopuszczalny

Mały artysta

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Dolice,
oznaczonej numerem działki 1432 o pow. 1378 m2, rodzaj użytku Bp,
posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ2T/00005528/2 z przeznaczeniem MN-1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Zgodnie z
obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
– Uchwała nr XIV/100/08 Rady Gminy Dolice z dnia 26 czerwca 2008 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie geodezyjnym Dolice (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dn.
25.08.2008 r. nr 73, poz. 1602).
Cena wywoławcza nieruchomości – 55 500,00 zł
Wysokość wadium – 5 600,00 zł
Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 CZERWCA 2020 r. w sali Urzędu
Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 18
(wejście od strony parkingu) o godzinie 14:30
Wadium w pieniądzu, w kwocie podanej wyżej, należy wnieść na rachunek
Urzędu Gminy Dolice - numer rachunku bankowego: 78 9387 1026 2600
0358 2000 0030 lub w kasie Banku Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy
O/Dolice ul. Wiejska 3 od poniedziałku do piątku w godz. 730-1400 najpóźniej do dnia 15.06.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Dolice.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Dolice oraz zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu: www.dolice.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dolice.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie
Gminy Dolice ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, Referat Budownictwa i Funduszy Pomocowych pok. 11, tel. 091 564 01 29 wew. 51.
91 573 09 96
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Co w trawie piszczy

„Uda Łosie” to zabawna karciana gra,
której autorką jest Dalia Żmuda-Trzebiatowska, która jest absolwentką gdańskiej
Akademii Sztuk Pięknych.
Jest to gra rodzinna, towarzyska z wieloma wariantami rozgrywek.
Każda z kart ma pewne hasło lub gest,
jaki musimy wykonać, kiedy wyląduje ona
na stole. Uwierzcie mi na słowa, a później
sami sprawdźcie, podczas tej gry jest bardzo śmiesznie.
45 kart w grze zawiera grafiki zwierząt,
z którymi łączą się pewne gry słowne.
W talii między innymi jest narysowany
jamnik – „jam nikt”, koń – „końtemplacja”, cielak – „myśliCiele”.
W zestawie znajdziemy też karty specjalne, które chronią gracza przed karniakami
lub zmieniają kierunek gry.
Zwycięzcą w „Uda łosie” zostaje ten, kto
pierwszy pozbędzie się wszystkich kart,
plus przejdzie bez szwanku przez swoją ostatnią kolejkę.
Za pomocą tych kart możecie również grać w znanego wszystkim Piotrusia. Tutaj w tej roli Czarna Pantera.
Zachęcam do nabycia tej gry wszystkich miłośników gier karcianych. Małe, poręczne opakowanie jest bardzo wygodne w
przenoszeniu.
Tuż przed kwarantanną w jednej ze szczecińskich kawiarni
podczas spotkania koleżeńskiego grały w nią 4 osoby, popijając
kawkę i herbatkę.
Siedząc z koleżanką obok,
śmiałyśmy się razem z nimi,
jak wykonywali dziwne gesty,
starając się wygrać.
Gra „Udało się”to doskonały
pomysł na prezent, szybko się
w nią gra i jest przystępna cenowo.
Życzę miłego zabawy .

Tekst i rysunki Edyta Przystupa
redakcja@dziennikstargardzki.pl
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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!

Informacja turystyczna

Poradnia Medycyny Pracy
Fam Med
NZOZ „Zachód”

36. mityczny cesarz Chin
37. pisarz ros.(ur.1908)
38. miasto nad Tagiem
39. „g” z bemolem
40. wiedeński taniec
41. zgrane towarzystwo
42. grzyb jadalny
43. ścienna wyprawa
44. ogród ze zwierzętami
45. rumuński dżip
46. jodowana.
Poziomo:
47. Twain, autor
„Przygód Hucka”
48. dużo w nim drzew
owocowych
49. syn boga Pana
(Fauna) i Symety
50. kończy sonatę
51. nowe srebro
52. gatunek sardyny
53. statek wodny z płatami
nośnymi

54. miasto we Włoszech
55. stop na dzwony
56. porcja surowca
do przerobu
57. imię marszałka Polski
Rydza-Śmigłego
58. biblijny syn Judy
59. zalewa choleryka
60. imię Kurosawy
61. grupa komediantów
62. cecha śmiałka
63. miasto w Szwajcarii,
stolica półkantonu Bazylea
64. szwedzka nazwa
miasta Turku
65. „Lemoniadowy ...”, film
66. uczulenie
67. niewyparzona u krzykacza
68. prażona kukurydza
69. czarny dzień
na nowojorskiej giełdzie
70. mięso na surowo
71. nad nią Goleniów

72. nadzorował prace polowe
73. Wincenty, polski historyk
74. 30 listopada
75. jednostka administracyjna
w kościele katolickim
76. dopływ Kury
77. autko wyścigowe
78. służy do ucieczki
79. pierwsze najczęściej
80. miasto w Turcji
81. metropolia nad Tybrem
82. waluta Peru
83. jedwabne nici do haftu
84. gad, zmienia barwę
85. do makaronu boloński
86. grupa etniczna, plemię
87. gatunek pawiana
88. wyciśnięty z owoców
89. przeraźliwy pisk
90. utwór dla jednego artysty.
PODPOWIEDŹ: ACIS, AMASYA, APIA, ERKAEM, GES, LIESTAL
91 573 09 96

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

Przychodnie Poradnie
Szpital Centrala
Przychodnia nr 6

19. Arvo (ur.1932), fin.
działacz komunistyczny
20. rządy strachu i przemocy
21. tłusty śledź holenderski
22. miasto w Nigerii
23. mąż Marcyny z komedii
Moliera „Lekarz mimo woli”
24. stukot kopyt
25. włókno z manili
26. stolica Samoa Zachodniej
27. miasto i port nad Renem
28. deszcz lub śnieg
29. największa jednostka
chronologiczna
w dziejach Ziemi
30. część seta w tenisie
31. waluta Bangladeszu
(anagram: akta)
32. pośpieszny list
33. dziesięć przykazań
34. potocznie rozruchy uliczne
35. ręczny karabin
maszynowy
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Dyżur nocny

Pionowo:
1. kierat
2. w zdaniu spójnik,
w pubie trunek
3. ojczyzna Mandeli
4. pantofel
5. sąsiaduje z Hondurasem
6. tworzywo na obudowy
np. telefonów
7. samiec kozy
8. roślina uprawiana na olej
9. zakończenie sonaty
10. marka nart
11. okręg węglowy w Polsce
12. szyfr
13. matka Perseusza
14. indonezyjskie miasto
na wyspie Celebes
15. solówka w operze
16. żarcie
17. wydzielony obszar wodny
18. mimowolne skurcze
mięśni

1

15-21.5.2020

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

Młoda kapusta zasmażana z
boczkiem
Składniki:

1 główka młodej kapusty
1 duża cebula
150 g wędzonego boczku
pęczek koperku
3/4 szklanki wody lub bulionu
1/2 łyżeczki soli
1 łyżeczka cukru
świeżo zmielony pieprz do
smaku
1 łyżka masła
1 łyżka mąki pszennej

Przygotowanie

Z
kapusty
zdejmujemy
wierzchnie liście, następnie dokładnie ją myjemy. Kroimy w
ćwiartki i wycinamy głąb. Kapustę szatkujemy i przekładamy do
garnka. Dolewamy 3/4 szklanki wody lub bulionu. Dodajemy pół łyżeczki soli oraz łyżeczkę cukru. Kapustę gotujemy pod
przykryciem, na wolnym ogniu,
aż do miękkości - przez około 8

minut, od czasu do czasu mieszamy.
Boczek kroimy w kosteczkę i
podsmażamy na patelni, dodajemy pokrojoną w kosteczkę cebulę i podsmażamy, aż się zeszkli. Po usmażeniu zawartość
patelni przekładamy do garnka
z kapustą i gotujemy dosłownie
2-3 minuty.
Na patelni rozpuszczamy łyżkę masła i dodajemy łyżkę mąki
- energicznie mieszamy, tak aby
nie było grudek. Zasmażkę możemy delikatnie zarumienić.
Następnie po łyżce na patelnie
przekładamy kapustę z boczkiem. Całość cały czas mieszamy, zagotowujemy. Próbujemy
i doprawiamy świeżo zmielonym pieprzem i solą, jeśli jest
konieczność. Koperek myjemy i drobno siekamy, dodajemy
go do kapusty. Całość mieszamy. Młodą kapustę zasmażaną z
boczkiem podajemy z ziemniakami lub świeżym pieczywem.

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

18

Nr 29 (2069)

•

5 0 g r za

s ł ow o

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

NIERUCHOMOŚCI
Działki budowlane w
Grzędzicach, 4 km od
Stargardu.
Uzbrojone,
wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 576-41-10,
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
Sprzedam 1,5 ha ziemi w
Lestkowie tel 501 440 385
30 arów działka z warunkami
zabudowy
w Kościuszkach. Tel.
508 211 575
Cisewo działka pod zabudowę od 22 arów cena 38
zł/m2. 501 307 666
Linówko, 5000 m2 działka
pod zabudowę. 660 206
833
Sprzedam działki pod
zabudowę ok. 1000 m2
w Nowogardzie przy
Asnyka. Tel. 501 307 666
Sprzedam działki budowlane w Ostrzycy i Ogorzelach 603 198 280
MOTORYZACJA
Peugeot diesel 206 HDI,
ekonomiczny, zarejestrowany, kupiony w salonie
2003, przebieg 196 tys.
Tel. 502 561 366
Sprzedam opony letnie Vredestein Sportrac
215/50 R17, 4 szt, tel. 605
522 340
Kupię fotel kierowcy do
Mercedesa 124 rok produkcji 1993. Tel. 605 576
908
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 kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy
Bizon, ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przyczepę niewywrotkę 8 ton,
przyczepę samozbierającą małą, pług 3-skibowy,
siewnik talerzowy, śrutownik bijakowy, Orkan
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do koszenia zielonki, rozrzutnik do zielonki, grabiarka gniazdowa, sprężarka mała, duża obora
do najmu na każdą działalność tel 667477772
6 hektarów oddam w
dzierżawę. Słotkówko. tel
504172612
Ziemniaki paszowe. 608
01 39 95
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
Sprzedam kozy miniaturki, owce, jaja emu. Tel.
606 627 718
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
Budowa domów i remonty, wolne terminy.
601 676  404
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, malowa-
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nie, glazura, terakota,
parkiety, regipsy, docieplanie budynków. Tel.
798 523 288
Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele
, płytki, naprawy hydrauliczne i elektryczne,     tel.
666 047 905.
Regulacja,
naprawa,
konserwacja okien i
drzwi. Tel. 695 181 070
Usługa
transportowa
pojazdy o ładowności
1,5 tony oraz 6ton. Tel.
796 767 980
Roboty
wykończeniowe: regipsy, malowanie,
szpachlowanie, panele,
wykończenia posadzek i
inne. Tel. 697 674 628.
Transport, przeprowadzki. 696 138 406
Usługi remontowo- budowlane
malowanie,
szpachlowanie,
płytki.
723 782 255
Szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, regipsy, panele, montaż drzwi.
503 045 655
Usługi finansowe, kredyty, pożyczki z dojazdem
do klienta. 536 246 439,
533 673 753, 504 774 351
Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyjmie zlecenie na budowę domów od podstaw,
przekładek dachów, docieplenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607
137 081;
Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel.
71 385 20 18, 601 759 797
Transport, przeprowadzki, opróżnienie mieszkań,
piwnic, gratów. Tel 668
343 638

• Wyburzamy, budujemy
i remontujemy. 668 343
638
•
•
•

•

•

•

•

PRACA
Opiekunki do Niemiec
od zaraz. 533 848 005
Emeryt podejmie pracę
jako struż lub dozorca. Tel.
515-716-908
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 737489-914
Zatrudnię
kierowcę
C+E
Niemcy- wschodnie. Zakwaterowanie, umowa i
stawki niemieckie, system pracy 2/1 i inne.
Tel. 0049 179 3405
475 lub sms- oddzwonię.
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

• Kupię stare polskie komiksy i literaturę polską.
Tel. 790 716 816
• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716
816
• Sprzedam tanio kosiarkę
samojezdną, ławę marmurową, szafę 3-drzwiową, małą pralkę elektryczną, magiel elektryczny.
Gmina Węgorzyno. Tel.
606 127 777
• Sprzedam zegarek Samsung Galaxy Gear Fit,
nowy, tel. 605 522 340
• Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, z dyskiem
twardym, tel. 605 522 340
• Sprzedam szafkę kuchenną brązowo-biała, z płytą
indukcyjną, z blatem, tel.
605 522 340
• Sprzedam sofę skórzaną trzyosobową typu SONIA ciemny brąz, drewno,
z funkcją spania, tel. 605
522 340
• Sprzedam
Pralko-suszarka HOOVER WDXA
5117AH-S, wkład 11 kg,
tel. 605 522 340.
• Sprzedam drewno suche
tanio. 691 848 026
• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąbane.
Tel. 603 353 789
• 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

INNE
• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel. •
71 385 20 18, 601 759 797
• Sprzedam płyty warstwowe. Tel. 507 893 890

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

POGOTOWIE
WODOCIĄGOWE

91 578 35 80
519 546 992
(całodobowe)
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15-21.5.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

ZATRUDNI

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT

15.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
16.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

tel: 91 39 22 165
91 573 09

17.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

mgr farm.

18.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
19.05.2020
„Alfa” ul. Chrobrego 3a
tel.91-834-08-60
20.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
21.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

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

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

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
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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

Sekretariat
Dorota Mariańska

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

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE
Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

993

(całodobowe)

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
91 573 09 96

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

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

Tel. 609-007-154

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

Serwis - Doradztwo - Kredyty - Części
MTD, Stihl, Stiga - PHU „SWISSPOL”
Stargard, Strachocin 44a - tel. 91 577 52 03
Stargard, ul. Czarnieckiego 10 - tel. 91 578 61 11
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Kolejna firma wspiera stargardzkich medyków
Do grona firm, które wspierają służby medyczne w walce z koronawirusem, dołączył Bridgestone Stargard. Przedsiębiorstwo przekazało komplety
opon. Zostaną wykorzystane w karetkach i pojazdach medycznych.
Opony trafiły do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie oraz do Sa-

modzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Szczecinie. W ten sposób firma
Bridgestone podziękowała me-

dykom za codzienny trud, a jednocześnie wsparła dalszą walkę z
epidemią w naszym regionie.
W Stargardzie wiele przed-

siębiorstw zaangażowało się w
pomoc służbom medycznym
w tym trudnym czasie. Branddex przekazał pogotowiu profesjonalne maski i kombinezony. Bricomarche wsparło Straż
Miejską. Z kolei Filter i Klippan
uszyły już setki maseczek, fartuchów i pościeli, które trafiły
m.in. do szpitala w Stargardzie.

Elementy strojów ochronnych
szyją też członkowie fundacji,
stowarzyszeń, parafie oraz osoby prywatne. Do akcji włączyły się również lokalne restauracje, które dostarczają medykom
posiłki. Także miasto przekazuje
środki zabezpieczające wszędzie
tam, gdzie teraz są niezbędne.
Info UM/opr red

Wsparcie dla Domu
Pomocy Społecznej
w Dolicach
Wicemarszałek Województwa ZachodniopomorskiegoOlgierd Kustosz odwiedził Dom Pomocy Społecznej w
Dolicach, aby przekazać środki ochrony osobistej dedykowane pracownikom Domu w związku z potrzebą przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19.
Bridgestone przekazał opony, które zostaną zamontowane w karetkach szpitala w Stargardzie i Szczecinie

Bieg Forsycji tym razem on-line
Dowolny dystans, trasa i tempo, a do tego nagrody dla uczestników – epidemia koronawirusa nie przeszkodziła miłośnikom biegania z naszego miasta. Wprawdzie tegoroczny Bieg Forsycji odbędzie się na nieco innych zasadach, ale nadal jest ciekawą
propozycją na sportowe spędzenie weekendu. Można wziąć w nim udział od piątku do
niedzieli (15-17.05.).

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego- Olgierd Kustosz przekazał
środki ochrony osobistej dla pracowników DPS w Dolicach

Do powiatowego DPS-u trafiło 1200 sztuk maseczek ochronnych oraz termometr bezdotykowy na podczerwień. Przekazanie materiałów odbyło się z
zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa.
Środki ochrony osobistej mogły zostać zakupione i dostarczone dzięki dofinansowaniu

przyznanym przez Zarząd Województwa, w związku z realizacją Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach
projektu pn. „Region Dobrego
Wsparcia”.

Info Starostwo Powiatowe/opr
red

reklama

Tym razem nie trzeba się zapisywać. Wystarczy kliknąć wezmę udział w facebookowym
Biegu Forsycji. Każdy uczestnik samodzielnie ustala trasę,
tempo i dystans. Można biegać,
spacerować, skorzystać z kijów
nordic walking, a nawet przejść
po bieżni mechanicznej. Swój
udział trzeba jednak udokumentować – zrobić zdjęcie albo nagrać krótki filmik, a później zamieścić go w komentarzu pod
specjalnym postem, który poja-

wi się na Facebooku. Tegoroczny wirtualny bieg potrwa przez
cały weekend – uczestnicy mają
aż trzy dni na dołączenie do wydarzenia i pokazanie swojej aktywności innym.
Już teraz warto także zajrzeć
na facebookowe wydarzenie.
Można tam znaleźć wzór numerów startowych. Wystarczy je
wydrukować, wpisać imię, pseudonim lub dowolny numer i dołączyć do wspólnej – choć wirtualnej – zabawy. Organizatorzy

przewidzieli też nagrody. Upominki czekają na uczestników w
dwóch kategoriach. Wyróżnione zostaną osoby, które zdobędą
najwięcej polubień zdjęcia lub
filmu zamieszczonego w komentarzu. Kolejne nagrody trafią do
rodzin z najdłuższym pokonanym wspólnie dystansem. W takim rodzinnym biegu powinno
wziąć udział przynajmniej jedno
dziecko w wieku poniżej 14 lat.
Info UM/opr red

91 573 09 96

