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Wandale dewastują parki
Piękna pogoda zachęca do aktywności w stargardzkich parkach. Coraz więcej osób spaceruje, biega, uprawia różne dyscypliny sportu albo po prostu relaksuje się wśród zieleni. Niestety odpoczynek bywa utrudniony. Połamane siedziska, zniszczone ławki, kradzież roślin – z tym wszystkim
niemalże w każdy weekend musi się mierzyć Zarząd Usług Komunalnych, sprawujący opiekę nad miejskimi parkami.

Nieznani wandale niszczą ławki. Wyrywają deski, kradną podstawy ławek

Tylko w ubiegłym miesiącu
z terenów zielonych skradziono prawie 240 sztuk krzewów
o łącznej wartości ponad 18
600 zł. Rośliny, które po zimie
zaczynają się ładnie rozrastać,
wzbudzają zainteresowanie.
Dotyczy to różnych gatunków – najwięcej strat widać
jednak wśród róż i tawułów.
Wiele z nich zostało starannie wykopanych, co może sugerować, że z miejskich parków trafiły wprost do przydomowych ogrodów.
Do nieprzyjemnego zdarzenia doszło na początku
czerwca w Parku Panorama.
Zniszczone zostały kosze na
śmieci i siedziska wokół miejsca przeznaczonego na ognisko. Deski wyrwano i wrzucono do paleniska. Park zo-

Miasto przekazało prawie
1.000.000 zł na remont
Kolegiaty
Trwa ogromna inwestycja w Kolegiacie NMP Królowej Świata. Jeden z najcenniejszych
zabytków Pomorza Zachodniego przechodzi remont. Odnowienie elewacji, renowacja
wnętrza, zmiana w najbliższym otoczeniu – zakres prac jest bardzo szeroki. Miasto
wsparło ten cel, przekazując niemalże 1 000 000 zł dotacji na pierwszy etap projektu.

Miasto przekazało prawie milion złotych na remont Kolegiaty

- To bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia zarówno stargardzian, jak i turystów. Kolegiata jest bez
wątpienia najważniejszym
zabytkiem w naszym mieście
– prawdziwą królową stargardzkiego gotyku ceglanego. Dzisiejszy wydatek na jej
remont to tak naprawdę inwestycja w przyszłość. Świątynia stanowi ważny element
zarówno historii, jak i tożsamości lokalnej, a także pro-

mocji miasta – mówił prezydent Rafał Zając.
Wartość renowacji Pomnika Historii to 17 250 000 zł.
Kolegiata otrzymała na ten
cel ponad 14 500 000 zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Miasto zapewniło wkład własny w tę inwestycję – ponad 950 000 zł w
2020 r. Wszystkie prace powinny zakończyć się w drugim kwartale 2023 r. Wykonawcą remontu jest spółka

Konsart ze Szczecina.
Gotycka świątynia będzie
jeszcze piękniejsza. Dokończona zostanie modernizacja
elewacji kościoła. Kolegiata
zyska efektowe oświetlenie,
a wokół budynku pojawi się
chodnik. Dzięki wymianie
instalacji elektrycznej i montażowi nowoczesnych zabezpieczeń przeciwpożarowych
poprawi się bezpieczeństwo
uczestników
nabożeństw
oraz turystów.
Nowy blask zyskają także
wnętrza. Ściany poddane zostaną renowacji. Wykonane
będą nowe posadzki. Jeden
z etapów projektu przewiduje również zakup organów.
Wszystkie prace prowadzone są pod czujnym okiem
konserwatora zabytków. Postępy w tej ogromnej inwestycji, a także ciekawostki,
wywiady i filmy można na
bieżąco śledzić na profilu
Kolegiata Stargard - dziennik remontu stulecia.

stał zrewitalizowany dwa lata
temu. To przestrzeń odpoczynku i rekreacji – mieszkańcy korzystają z placu zabaw i siłowni plenerowej.
Dodatkowo znajduje się tam
miejsce do bezpiecznego zorganizowania ogniska, jedyne
w obrębie parków miejskich.
Niestety – choć pogoda zachęca do spotkań w plenerze
– stargardzianie będą musieli poczekać na naprawę zniszczeń.
Jednymi z najpotrzebniejszych elementów w parkach
są ławki. Odpowiednio użytkowane i konserwowane służą mieszkańcom przez lata.
Niestety one również są niszczone. Ostatnio wyłamano żeliwną podstawę ławki w Parku Chrobrego, co z

pewnością wymagało dużej
siły. Oderwano również deski w ławkach w Parku Zamkowym. W takich sytuacjach
nie można mówić o przypadkowych zdarzeniach – ktoś
celowo niszczy wspólną przestrzeń.
To nie tylko dodatkowe
koszty dla miasta, ale także
utrudnienia dla stargardzian,
którzy nie mogą w pełni korzystać z terenów zielonych.
Warto reagować. W przypadku zaobserwowania czegoś
niepokojącego – np. wykopywania roślin albo niszczenia wyposażenia parków, wystarczy zadzwonić na Policję
(997) lub do Straży Miejskiej
(986).
info UM/opr red

Okrzei

Kierowca motoroweru
potrącił rowerzystkę
W miniony poniedziałek 8 czerwca na ulicy Okrzei doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch jednośladów. W wyniku zdarzenia jedna osoba została przetransportowana do szpitala.
Jak poinformował nas rzecznik prasowy stargardzkiej Policji podkom. Krzysztof Wojsznarowicz kierujący motorowerem
na ulicy Okrzei potrącił rowerzystkę, która jadąc ulicą Okrzei
chciała skręcić w lewo w ulicę
Kochanowskiego. Sprawca zdarzenia jechał w kierunku ulicy

Struga i jak tłumaczył nie zauważył rowerzystki. Kobieta doznała obrażeń, które nie zagrażały jej życiu. Została przetransportowana do szpitala na badania. Kierujący motorowerem był
trzeźwy.
red

Info UM/opr red

Na ulicy Okrzei kierowca motoroweru potrącił rowerzystkę, której nie zauważył.
Foto. Stoją!Stargard
91 573 09 96
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4 miliony na wsparcie dla stargardzkich firm
Już 25 przedsiębiorstw złożyło wniosek o przyznanie pożyczki płynnościowej. Takie wsparcie miasta można wykorzystać na bieżące potrzeby
związane z prowadzonym biznesem. To rozwiązanie pomoże firmom przetrwać trudny czas epidemii koronawirusa. Do tej pory rozdysponowano już 1 000 000 zł.

– Bezpośrednia pomoc finansowa od nas jest potrzebna tym
przedsiębiorcom, którzy nie
mogą uzyskać wsparcia ze stro-

ny rządu. Stargardzka Agencja
Rozwoju Lokalnego bez czekania na kolejne rozwiązania państwowej tarczy antykryzysowej

Pyrzyckie

Kolejne utrudnienia
dla kierowców

podjęła negocjacje z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego. W efekcie razem z naszym wkładem mamy
aż 4 000 000 zł dla stargardzkich
przedsiębiorców.
Zachęcam
właścicieli lokalnych
r
e firm
k do
l
skorzystania ze wsparcia przygotowanego przez SARL – mówił prezydent Rafał Zając.
Pożyczki dedykowane są właścicielom mikro, małych lub
średnich przedsiębiorstw. To
pomoc dla firm, które z powodu epidemii koronawirusa
mają trudności z zachowaniem
płynności finansowej. Wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorstwa działające w sektorach
szczególnie dotkniętych skutkami epidemii, m.in. branża usłu-

gowa – np. transport, hotelarstwo, turystyka, gastronomia,
handel detaliczny. Firmy powinny prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i posiadać zdolaność
m kredytową.
a
Pożyczkę w wysokości do 25
000 zł mogą otrzymać podmioty
opłacające zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.
Z myślą o pozostałych podmiotach przygotowano wsparcie do
250 000 zł. Pieniądze powinny
być przeznaczone m.in. na zabezpieczenie płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także
wypłatę wynagrodzeń pracownikom, zakup towarów handlo-

wych i finansowanie zobowiązań, które powstały po 1.01.2020
r.
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy (5 lat).
Przedsiębiorca może ubiegać
się o 6-miesięczną karencję w
spłacie kapitału pożyczki lub w
spłacie kapitału i odsetek – przy
założeniu, że nie wydłuży ona
maksymalnego okresu spłaty.
Wypełnione wnioski należy
przesłać na adres e-mail: biuro@sarl.pl. Wszystkie dokumenty są do pobrania na stronie
www.sarl.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać także telefonicznie: Elżbieta Tomaszewska – 91 578 26 97, Beata Kula –
605 181 506.
info UM/opr red

SKUP złomu i makulatury

Zatrzymani za jazdę na

Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516
785 789 • 509
349 767
podwójnym
gazie

We środę 3 czerwca stargardzcy Policjanci zatrzymali 3
mężczyzn za przekroczenie dozwolonej prędkości oraz
jazdę pod wpływem alkoholu.

Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia

Trwają prace nad nową drogą – przedłużeniem ul. Powstańców Warszawy. Jednym z etapów inwestycji jest budowa mini ronda u zbiegu ulic Miłej i Powstańców Warszawy. Od
poniedziałku (15.06.) w tym miejscu wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu.

Do pierwszego zatrzymania do- km/h. 24- latek stracił prawo jazdy
szło na terenie Morzyczyna. Tam na okres 3 miesięcy. Za popełnione
Mini rondo usprawni poru- funkcjonariusze zatrzymali do wykroczenie został ukarany manSkrzyżowanie ul. Miłej z ul.
Powstańców Warszawy będzie
szanie się po os. Pyrzyckim. To kontroli kierującego volkswage- datem 500,- złotych oraz 10 punkktóry na obszarze zabudowa- tów karnych.
zamknięte.
Trwa montaż
tym-| Krawiec | Sprzedawca | Murarz-Tynkarz
część znacznie większej
inwe- nem,
| Fryzjer
| Stolarz
| | Ogrodnik
| Kucharz
| dozwoloną
Piekarzpręd| Cukiernik
| Elektryk |
nym
przekroczył
Tego samego dnia mundurowi z
czasowego oznakowania. Zmiastycji. Ul. Powstańców WarszaDolic zatrzymali do
Podczas kontroli okazałow
się,budownictwie
samochodowych | wy
Monter
i robót
wykończeniowych
| kontroli kiezostaniezabudowy
przedłużona – aż
do kość.
ny w ruchu| Mechanik
obowiązują pojazdów
od
że
mężczyzna
prowadzi
pojazd
rowcę
Volkswagena.
Podczas rozul. W. Broniewskiego. Kierowcy
15.06. (poniedziałek). Kierowcy
pojadą objazdem – ul. W. Pileczyskają kilometr nowej jezdni. mając sądowy zakaz do prowadze- mowy policjanci wyczuli woń alkiego i ul. L. Staffa. Tymi ulicaPiesi i cykliści będą poruszać się nia pojazdów. Za popełnione wy- koholu od kierowcy. Przeprowazostał ukarany manda- dzone badanie wykazało, że mężmi będą również jeździły autopo nowym chodniku i ciągu pie- kroczenie
Cykl
kształcenia:
3 zakalata czyzna prowadzi pojazd mając blitem,
za
niestosowanie
się do
busy MPK. W związku z tym na
szo-rowerowym. Dzięki temu
zu odpowie przed sądem.
możliwość
bezpłatnego
i wyżywieniasko 1 promil alkoholu w organipoprawi
się komfort
i bezpie- zakwaterowania
jezdni zostanie wprowadzonyDla uczniów spoza powiatu istnieje
Funkcjonariusze
drogówki
peł- zmie, ponadto nie posiada uprawzakaz parkowania.
czeństwo wszystkich użytkowniąc
służbę
na
terenie
Dolic
za- nień do kierowania pojazdami. 27Miejskie autobusy nie zatrzy- kierowcy samochodów osobo- ników dróg.
trzymali do kontroli kierujące- latek za swoje nieodpowiedzialne
Info UM/opr red
mają się w zatoce przy ul. Po- wych. Tymczasowy przystanek
go BMW, który na obszarze zabu- zachowanie odpowie przed sądem.
wstańców Warszawy. W tym autobusowy zostanie zlokalizored
dowanym jechał z prędkością 112
miejscu będą mogli parkować wany przy ul. L. Staffa.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wypełnione dokumenty wyślij na adres mailowy: rekrutacja-psb@wp.pl

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA!

ul. Armii Krajowej 25 • 73-150 Łobez • tel. 91 39 73 190 • www.lobez-edukacja.pl

reklama w gazecie, tel./fax: 91 39 70 990, kom. 607 721 607, e-mail: nowytygodniklobeski@wp.pl
redakcja@dziennikstargardzki.pl
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W Parku Przemysłowym powstaje kolejna hala
produkcyjna
Madrog, producent i serwisant maszyn drogowych buduje halę o powierzchni 800 m2. W planach jest również uruchomienie zakładu produkcyjnego, w którym powstaną maszyny o innowacyjnej konstrukcji.
Inwestycja powinna zakończyć się jeszcze w tym roku. W
nowej hali Madrog chce wdrożyć własne rozwiązania projektowe. Firma zajmuje się produkcją maszyn drogowych od
prawie 30 lat. To m.in. kotły do
asfaltu, układarki poboczy, rozsypywacze grysu i maszyny do
zimowego utrzymania dróg. W
ofercie mają także części zamienne wykorzystywane przez
Vogele, Volvo i Dynapac. Ma-

drog używając najnowszych
technologii prowadzi także serwis na terenie całego kraju – zarówno maszyn własnej produkcji, jak i innych marek.
Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii zajmuje powierzchnię około 850 ha i ciągle
się rozwija. To dobra lokalizacja
zarówno dla dużych, jak i średnich oraz mniejszych przedsiębiorstw. Trwa kolejna duża inwestycja – ponad 20 ha działek

zostanie kompleksowo uzbrojonych. Roboty budowlane pochłoną przeszło 27 000 000 zł.
Dzięki temu następne firmy
będą mogły zlokalizować swoje siedziby w Stargardzie. Skorzystają również pracownicy –
w parku powstaną kolejne drogi, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.
Info UM/opr red

Śniadeckiego

Można składać wnioski
o zamianę mieszkania
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego poinformowało, że zbliża się termin oddania do użytku nowego budynku mieszkalnego, wybudowanego na potrzeby
Miasta, położonego przy ul. Śniadeckiego 17.

Dobiega końca budowa budynku mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego. Można skaładać wnioski o zamianę mieszkania

W budynku będą znajdowały się 24 mieszkania jedno,
dwu i trzypokojowe. Lokale
wyposażone będą w łazienki z wc, oraz instalację ciepłej
wody użytkowej i centralnego
ogrzewania.
Mieszkania przeznaczone
będą dla osób, które zajmują
mieszkania wynajęte od Miasta i w zamian za przekazanie
do dyspozycji wynajmującego dotychczas zajmowanego
i odnowionego lokalu, chciałyby poprawić swoje warunki
mieszkaniowe obejmując ww.,
nowe lokale mieszkalne.
Osoby zainteresowane powinny spełnić dodatkowo
następujące warunki: 1) posiadać ważną umowę naj-

mu lokalu; 2) udokumentować osiągane dochody, których miesięczna wysokość nie
może być niższa niż: 1800 zł
w gospodarstwie domowym
jednoosobowym, 1080 zł na
każdą osobę, w gospodarstwie
domowym dwuosobowym,
840 zł na każdą osobę, w gospodarstwie domowym trzyosobowym, 780 zł na każdą
osobę, w gospodarstwie domowym
czteroosobowym,
720 zł na każdą osobę, w gospodarstwie domowym pięcioosobowym. - Przy czym
ich źródłem nie mogą być wyłącznie świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 3) nie posiadać zaległości w opłatach

w stosunku do Miasta za używanie innego lokalu; 4) złożyć
wniosek w sprawie zgłoszenia lokalu do zamiany lokalu
oraz deklarację o wysokości
uzyskanych dochodów wraz z
zaświadczeniami, oświadczenie o stanie majątkowym oraz
oświadczenie o braku tytułu
prawnego do innego lokalu.
Dodatkowe
informacje można uzyskać w Biurze
Przydziału i Zamiany Mieszkań Stargardzkiego TBS Sp. z
o. o, tel. 91 819 22 93, 91 819
22 90.
Druk wniosku o zamianę
lokalu, deklaracji i oświadczeń można pobrać ze strony internetowej: www.tbs.stargard.pl.

Firma Madrog rozpoczęła budowę hali produkcyjnej o pow. 800 m2

Odeszli do wieczności...

Pochówki 8.06.2020
CZESŁAW MOROZ, lat 77, zmarł 4.06
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na Nowym
Cmentarzu
Pochówki 9.06.2020
VALENTYNA PIVEN, lat 83, zmarła 5.06
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 9.00 na Nowym
Cmentarzu
JOLANTA ŁEPKOWSKA, lat 62, zmarła 4.06
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 13.00 na Starym
Cmentarzu
Pochówki 10.06.2020
FRANCISZEK BORCHARDT, lat 89, zmarł 5.06
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Nowym
Cmentarzu
KRYSTYNA WALCZAK, lat 88, zmarła 4.06
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 11.00 na Starym
Cmentarzu
LEON HNITECKI, lat 72, zmarł 6.06
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 11.00 na Nowym
Cmentarzu
Pochówki 12.06.2020
ZYGMUNT KAHL, lat 87, zmarł 9.06
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00 na Nowym
Cmentarzu
MARIAN DEREŃ, lat 79, zmarł 6.06
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 na Starym
Cmentarzu
IRENA CZAPLICKA, lat 74, zmarła 6.06
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00 na Starym
Cmentarzu
LESZEK CHMIEL, lat 83, zmarł 6.06
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.00 na Nowym
Cmentarzu

reklama
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Oświadczenia majątkowe
Osoby pełniące niektóre funkcje publiczne zobowiązane są składać coroczne oświadczenia majątkowe. Ponieważ właśnie upłynął termin składania
tych za 2019 rok na łamach Dziennika prezentujemy Państwu ich treść. Na początek przedstawiamy oświadczenia radnych Rady Miasta Stargard.
Radni Rady
Stargard

Roczny
dochód

Stan konta

Składniki majątkowe

Zobowiązania

Monika
Garstka

51.586,70 zł

Krzysztof
Pakulski

155.489,99 zł

72.329,99
zł, akcje i
fundusze inwestycyjne na kwotę
27.419,01 zł

Mieszkanie o pow. 46,33 m2, działka o pow. 1103 m2, lokal użytkowy o pow. 32,37 m2,
współwłasność w 1/20 części sam. osobowego VW Touran rok prod. 2011 (składniki stanowią majątek odrębny)

Kredyt hipoteczny – do spłaty pozostało
33.287,09 CHF, 2 kredyty gotówkowe – do spłaty pozostało łącznie 68.014,58 zł

Wioleta Sawicka

102.981,39 zł

37.000 zł

Dom o pow. ok. 100 m2 posadowiony na działce o pow. 647 m2, siedlisko o pow. 2 ha 80 a
zabudowane domem murowanym, budynki pod działalność gospod. o pow. 163 m2 posadowione na działce o pow. 253 m2, ziemia rolna o pow. 1 ha 46 a, pastwisko o pow. 92 a, sam.
osob Toyota Hilux rok prod. 2007, sam. osob. Alfa Romeo Mito rok prod. 2018 (wszystkie
składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Kredyt hipoteczny – do spłaty pozostało ok
4000 zł

Krzysztof
Kozłowski

89.567,60 zł

5.000 zł

Dom o pow. 180 m2 posadowiony na działce o pow. 3002 m2, sam. osob. Chevrolet Cruze rok prod. 2013, sam. osob. Mercedes W 211 rok prod. 2006 (wszystkie składniki objęte
małżeńską wspólnością majątkową)

Grzegorz
Rybaczuk

185.865,87 zł

7.700 zł

Dom o pow. 149,09 m2 posadowiony na działce o pow. 0,00254 ha, mieszkanie o pow.
32,64 m2, niezabudowana działka na cele rekreacyjne o pow. 0,0653 ha, sam. osob. Toyota
C-HR rok prod. 2018, sam. domek holenderski Cosalt posadowiony na działce rekreacyjnej
(wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową) mieszkanie o pow. 46,98
m2 (majątek odrębny)

Krystyna
Smolarek

68.188,48 zł

0 zł

Brak

Wanda
Wysocka

68.934,70 zł

5.550,18 zł

Mieszkanie o pow. 61,20 m2 (małżeńska wspólność majątkowa)

Damian
Gralak

104.263,80 zł

6.568, 62 zł

Mieszkanie o pow. 67,89 m2, sam. osob. Opel Astra rok prod. 2007, sam. osob. Dacia rok
prod. 2018 (wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Grzegorz
Flas

144.045,08 zł

72.000 zł

Mieszkanie o pow. 91,50 m2 wraz z przynależną komórką o pow. 6,20 m2, działka o pow.
0,1210 ha, garaż o pow. 15,50 m2, sam. osob. Opel Zafira rok prod. 2006, sam. osob. Peugeot 208 rok prod. 2015, sam. osob. VW Golf 6 rok prod. 2009 (współwłasność 50%) (wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową), działka o pow. 0,07 ha (majątek
odrębny)

brak

88.074,98 zł

12.392,72
zł, 249 GBP

Mieszkanie o pow. 55,51 m2, działka rekreacyjno-budowlana o pow. 0,0863 ha, garaż o
pow. 16,80 m2 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)

brak

Czesław
Kwiatkowski

50.891,69 zł

Dom o pow. 120 m2 posadowiony na działce o pow. 594 m2 ,współwłasność w 19/20
części sam. osobowego VW Touran rok prod. 2011 (składniki stanowią majątek odrębny)

brak

brak

Kredy hipoteczny na zakup mieszkania – do
spłaty pozostało 44.739,55 CHF, kredyt hipoteczny na zakup domu – do spłaty pozostało
397.261,70 zł, kredyt na zakup samochodu – do
spłaty pozostało 51.311,02 zł
4 kredyty na sprawy bieżące – łącznie do spłaty pozostało 77.130,87 zł
Pożyczka – do spłaty pozostało 7.003,59 zł
Kredyt hipoteczny – do spłaty pozostało
127.090, 04 zł, kredyt na zakup samochodu – do
spłaty pozostało 50.885, 80 zł

Joanna
Suleia

127.744,83 zł

0 zł

Mieszkanie o pow. 49,80 m2 (wspólność małżeńska), nieruchomość o pow. 30,60 m2,
sam. osob. Hyundai I20 rok prod. 2010 (składniki stanowią majątek odrębny)

Kredyt hipoteczny – do spłaty pozostało 17.000 zł, 2 kredyty gotówkowe – do spłaty pozostało łącznie 19.500 zł, lokaty na kwotę
58.000 zł

Norbert
Śliwa

57.320,40 zł

1500 zł

Dom o pow. 92 m2 posadowiony na działce o pow. 365 m2, działka budowlana o pow.
2226 m2, sam. Ford Transit rok prod. 2004 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Kredyt w ramach działalności – do spłaty pozostało 38.544, 41 zł, 2 kredyty gotówkowe – do
spłaty pozostało łącznie 20.383,68 zł, kredyt na
zakup samochodu – do spłaty pozostało 13.110,
38 zł

Marian
Preiss

67.504,14 zł

Mariusz
Smuga

80.904,65 zł

Zdzisław
Wilk

101.093,21 zł

Michał Bryła

25.860,39
zł, 6.500 Euro

Dom o pow. 240 m2 posadowiony na działce o pow. 2500 m2, mieszkanie o pow. 75 m2,
budynki związane z prowadzenie działalności pow. 2094 m2 posadowione na działce o pow.
9249,71 m2, sam. osob. Mercedes 123 D rok prod. 1980, sam. osob. Mercedes 123 D rok
prod. 1981, sam. osob. Mercedes Sprinter rok prod. 1995, jacht żaglowy typu „Micro Proto”
rok prod. 1999, jacht żaglowy typu „Awantage CR-25” rok prod. 1999 (wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową), mieszkanie o pow. 95 m2 (majątek odrębny)

Kredyt – do spłaty pozostało 85.000 zł

0 zł

Mieszkanie o pow. 48 m2, działka rolna o pow. 1624 m2 (składniki objęte małżeńską
wspólnością majątkową)

199.902,68

Dom o pow. 247 m2 posadowiony na działce o pow. 1560 m2, mieszkanie o pow. 48 m2,
mieszkanie o pow. 41,95 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 18,65 m2, punkt
handlowy o pow. 62 m2, punkt handlowy o pow. 98 m2, działki budowlane o łącznej pow.
1643 m2, udział w działce drogowej o pow. 244 m2, sam. osob. Mercedes W211 rok prod.
2004, sam. osob. Mercedes A160 rok prod. 2010 (wszystkie składniki objęte małżeńską
wspólnością majątkową)

122.229,40 zł

20.000 zł

Mieszkanie o pow. 67,70 m2, mieszkanie o pow. 22,11 m2, 300 akcji Tauron Polska Energia
S.A, 10 Akcji Giełdy Papierów Wartościowych, 50 Akcji KGHM Polska Miedź S.A (składniki
stanowią majątek odrębny)

Kredyt hipoteczny – do spłaty pozostało
28.737, 76 CHF

Monika
Kieliszak

207.169,29 zł

0 zł

Mieszkanie o pow. 34 m2, sam. osob. Volkswagen Bora rok prod. 2005 (składniki objęte
małżeńską wspólnością majątkową)

Kredyt hipoteczny – do spłaty pozostało
120.572,14 zł, kredyt konsolidacyjny – do spłaty
pozostało 30.720,71 zł

Alicja
Koźlik

73.053,16 zł

0 zł

Mieszkanie o pow. 47,15 m2, działki rolne o łącznej pow. 0,1979 ha, garaż, sam. Jepp
Grand Cherokee rok prod. 2007 (składniki stanowią majątek odrębny)

Monika
Szotowicz

65.700,90 zł

Stanisław
Bartniczak

124.420,68 zł

Krzysztof
Kowalczyk

329.432,19 zł

Wojciech
Seredyński

19.325,76 zł

Wanda
Nowicka

137.275,72 zł

redakcja@dziennikstargardzki.pl

zł

zł

Pożyczka w kwocie 15.000 zł

51.869,65

Sam. osob. VW Passat Kombi rok pro. 2008 – majątek odrębny

brak

5.000 zł

brak

brak

29.209,52 zł,
602,50 Euro, 1
udział w Banku Gospodarstwa Krajowego w Barlinku
w kwocie 300 zł

zł

brak

Dom o pow. 78 m2 posadowiony na działce o pow. 2229 m2, mieszkanie o pow. 49,60 m2,
grunt rolny o pow. 6,91 ha, dwie działki rolne o łącznej pow. 2000 m2 oraz udział w drodze dojazdowej, sam. osob. Nissan X-Trail rok prod. 2006, sam, osob. Mazda CX-5 rok rod.
2019 (wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Pożyczka hipoteczna – do spłaty pozostało 115.000 zł, kredyt mieszkaniowy – do spłaty
pozostało 51.000 zł, kredyt samochodowy – do
spłaty pozostało 104.000 zł, pożyczka – do spłaty pozostało 24.600 zł

0 zł

Mieszkanie o pow. 122 m2, mieszkanie o pow. 74 m2, dwa miejsca postojowe o pow. 36
m2 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Kredyt mieszkaniowy – do spłaty pozostało
21.420 Euro
Kredyt mieszkaniowy – do spłaty pozostało
17.570 CHF

66.395,29

Mieszkanie o pow. 83 m2, garaż o pow. 17 m2, sam. osob. Skoda Octavia II rok prod.
2012 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)

brak
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Granty Sołeckie 2020

Dotacja dla 14 sołectw, z 8 gmin
W sumie 180 sołectw, które zwyciężyły w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”, będzie mogło zrealizować swoje projekty inwestycyjne na obszarach wiejskich ze wsparciem z budżetu województwa zachodniopomorskiego. W naszym powiecie z
grantów w wysokości 10 tys. zł skorzysta 14 sołectw z 8 gmin (zabrakło tylko gminy Dolice), co daje łączną sumę grantów 140 tys. zł.

Celem konkursu było wyróżnienie sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na
rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i
bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze
kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym. To już
czwarta edycja konkursu, który
spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród sołectw i
gmin naszego województwa. W
ubiegłym roku zgłosiły się 542
sołectwa, spośród których wyłoniono 180 laureatów. Łączna
kwota dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego WZ wyniosła 1,8 mln zł. Beneficjenci dzięki otrzymanym środkom m.in.
utworzyli siłownie zewnętrzne, place zabaw, zrewitalizowali
parki czy zmodernizowali świetlice. - To ważne wsparcie dla
mieszkańców zachodniopomorskich sołectw. Pozwoli ono na realizację przedsięwzięć, które niewielkim kosztem przyniosą sporo korzyści lokalnym społecznościom. Miejsca aktywności, integracji czy zabaw, które powstaną
często będą pierwszą tego typu
inwestycją w danej miejscowości - mówi wicemarszałek Olgierd Kustosz. W tym roku pula
środków w konkursie wynio-

sła również 1,8 mln zł. Zgłoszone zostały 503 projekty. Kapituła Konkursu oceniła nadesłane
zgłoszenia i wyłoniła laureatów:
gminy i sołectwa. Pomoc finansowa na realizację projektu dla
jednego sołectwa to 10 tys. zł.
Pośród 180 sołectw znalazło się
również 14 z powiatu stargardzkiego. Granty zostaną wykorzystane w gminach: Chociwel (2
sołectwa), Dobrzany (2 sołectwa), Marianowo (2 sołectwa),
Suchań (2 sołectwa), Ińsko (2
sołectwa), Kobylanka (2 sołectwa), Stara Dąbrowa, Stargard.
Tak więc całość grantów sołeckich dla miejscowości w naszym powiecie wyniosła 140 tys.
zł, niektóre zadania realizowane
będą właśnie za tą kwotę, inne
znacznie przekraczają kwotę
dotacji. Prezentacje poszczególnych zadań rozpoczniemy od
najwyżej ocenionych zadań.
Jak nasze sołectwa wykorzystają granty?
Najwyżej ocenione, bo na
386 punktów zostało sołectwo
Oświno z gminy Chociwel, które zrealizuje zadanie „Budowa
siłowni zewnętrznej w Oświnie”
- całkowita wartość tego projektu wyniosła 10 800 zł. Na drugim miejscu pod tym względem
z liczbą 379 punktów uplasowało się sołectwo Sierakowo (gmina Dobrzany), z zadaniem „Nie
taki pająk straszny – zakup linarium”, o całkowitej wartości projektu 10 050 zł. Na podium uplasowała się także miejscowość Wiechowo z gminy
Marianowo. Zadanie pt. „Gdy
pod wiatą wrze praca, integracja
się wzbogaca!”, zostało ocenione
na 372 punkty, a całkowita wartość tego zadania wyniosła 10
001 zł. Jak podkreśla sołtys Wie-

chowa, montaż takiej wiaty był
bardzo potrzebny w sołectwie, a
z inicjatywą wyszli sami mieszkańcy. - Wiata ma pełnić funkcję
integracyjną dla mieszkańców
naszego sołectwa. Będzie stała
między budynkiem remizy OSP,
a budynkiem gospodarczym, na
placu sołeckim, gdzie mamy już
usytuowany plac zabaw, mieści
się tam również świetlica. Miejsce to ma służyć nam do wspólnej współpracy Koła Gospodyń
Wiejskich, mieszkańców i strażaków. Dużo działamy, wciąż
korzystamy z naszych obiektów
i dużo udzielamy się w różnych
konkursach jako sołectwo i jako
Koło Gospodyń, a w tych wszystkich działaniach dużo nam pomaga również straż. Inicjatywa
utworzenia takiego miejsca wyszła wspólnie od mieszkańców,
którzy prosili mnie o to jako sołtysa, wówczas wspomniałam,
że jest taka możliwość starania
się o grant sołecki. Mieszkańcy
już od dłuższego czasu mówili, że potrzebna jest taka wiata,
przy okazji różnych wydarzeń.
W tamtym roku organizowaliśmy dożynki gminne i ta potrzeba takiej wiaty się wówczas bardzo nasiliła. Nie mieliśmy takiego miejsca, namioty nie spełniały
swoich funkcji gdy mocniej wiało, to wszystko było mało stabilne. Zaczęło się dużo w naszej
miejscowości dziać, każdy zaczął
intensywnie pracować, zatem
była to potrzeba, która wyszła od
mieszkańców – opowiada Sołtys
Wiechowa Sylwia Wiechcińska.
Kolejne zadanie, które będzie
realizowane z grantu w naszym
powiecie to „W zdrowym ciele
zdrowy duch” - projekt złożony przez sołectwo Kozy (gmina
Dobrzany), który został ocenio-

ny na 369 punktów, a jego całkowity koszt to 10 772,46 zł.
Następnie 369 punktów uzyskało sołectwo Parlino w gminie
Stara Dąbrowa i zadanie „Budowa ogniska i miejsca spotkań
mieszkańców”, oszacowane na
równe 10 tys. zł. Kolejny ciekawy projekt w naszym powiecie to sołectwo Rogowo (gmina Stargard) i zadanie „Rogowo – wiata edukacyjna” - ocenione na 368 punktów i wycenione na kwotę 10 007 zł. Jak
zauważa sołtys Rogowa, wiata ma związek z akcją sadzenia
drzew, która odbyła się na terenie sołectwa. - W zasadzie ten
pomysł urodził się już w zeszłym
roku, kiedy poprzez naszą gminę
Stargard i Nadleśnictwo Kliniska
odbyła się u nas akcja „Dziecko
Drzewko”. Bardzo nas to cieszyło, bo na tyle sołectw, akurat Rogowo zostało wybrane do tej akcji. Podczas festynu, który się odbył pojawiła się w „luźnych” rozmowach kwestia, że przydałaby
się u nas taka wiata, bo spełniałaby fajną funkcję, jest nieopodal boisko, różni ludzie do nas
przyjeżdżają, mogliby sobie tam
usiąść i odpocząć. Podczas takich
różnych rozmów padło też pytanie, co zrobić jak ktoś zapomni
gdzie jest drzewko, które posadził? Wówczas pracownicy Nadleśnictwa zaproponowali aby nanieść to na jakąś kartkę i zrobić
mapkę informacyjną. Gdy usiadłam do pisania tego projektu,
pomyślałam, że aby otrzymać
grant w konkursie, warto zrobić wiatę edukacyjną, gdzie będziemy mogli zamieścić informację gdzie znajdują się te posadzone drzewka i każdy będzie
mógł sam odszukać poszczególne
drzewko. Poza tym znajdzie się

tam informacja czym się wyróżniają posadzone drzewa, a mowa
o dębie i lipie, gdyż chłopcy sadzili dęby, a dziewczynki lipy. W
sumie podczas tej akcji posadzono 34 drzewka w okolicy naszego
boiska – opowiada sołtys Rogowa Wioletta Zientek. W sołectwie Długie (gmina Chociwel)
zrealizowane zostanie zadanie
„Budowa siłowni zewnętrznej w
miejscowości Długie”, wycenione na 10 500 zł. Sołectwo Studnica (gmina Ińsko) zrealizuje
projekt „Bezpieczna Studnica”,
oszacowany na 10 200 zł. Kolejne zadanie realizowane będzie przez sołectwo Dzwonowo
(gmina Marianowo) - „Wyjdź z
domu – żyj aktywnie” to koszt
10 001 zł. Sołectwo Ścienne
(gmina Ińsko) otrzymało grant
na realizacje zadania „Sportowe Ścienne”, którego całkowity
koszt wyniósł 10 189 zł. Ponad 2
tys. zł do realizacji zadania dołoży sołectwo Słodkówko (gmina Suchań), gdzie zrealizowany
zostanie projekt „Miejsce spotkań – integracji mieszkańców
Słodkówka”. Najdroższe zadanie
realizowane będzie w sołectwie
Motaniec (gmina Kobylanka),
gdzie 17 356,68 zł wyniesie realizacja zadania „Doposażenie
placu zabaw w Motańcu, urządzenia SI”. Sołectwo Tarnowo
(gmina Suchań) zrealizuje zadanie „Aktywnie w Tarnowie”
wycenione na 10 767,64 zł. Listę
beneficjentów z naszego powiatu zamyka kolejne zadanie realizowane w gminie Kobylanka,
tym razem chodzi o sołectwo
Reptowo i wycenione na równie 10 tys. zł zadanie „Budowa
ogrodzenia na placu zabaw w
Reptowie”.

KR

Szczecińska

Rowerzysta potrącony na pasach
W miniony wtorek, 9 czerwca w godzinach porannych doszło do potrącenia rowerzysty.
To kolejne potrącenie, do którego doszło w minionych dniach.
Jak poinformował nas podkom. Krzysztof Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej
Policji kierujący Renault jadący od strony ulicy Kościuszki
wjeżdżając w ulicę Szczecińską
potrącił rowerzystę, który przejeżdżał przez przejście dla pie-

szych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna doznał urazu nóg oraz barku. Poszkodowany został przetransportowany
do szpitala w Szczecinie.
Kierujący Renault był trzeźwy. W chwili wjazdu na skrzyżowanie mężczyzna miał zielo-

ne światło.
Takie samo światło miał rowerzysta. Mężczyzna powinien swój pojazd przeprowadzić przez jezdnię a nie jechać
na nim.
red

Kierujący Renault potrącił rowerzystę, który przejeżdżał przez jezdnię na ulicy
Szczecińskiej. Foto. Stoją!Stargard
91 573 09 96
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Egzaminy w wyjątkowych okolicznościach...
Za maturzystami z powiatu stargardzkiego pierwsze trzy egzaminy. Najpierw odbyła się matura z języka polskiego, następnie matematyki, a w środę z języka angielskiego. Tegoroczna matura z pewnością przejdzie do historii, ze względu okoliczności w jakich została przeprowadzona. Uczniowie oraz nauczyciele muszą przestrzegać reżim sanitarny, z obawą przed koronawirusem. Wierzymy jednak, że te procedury w żaden sposób nie
wpłynęły negatywnie na wyniki tegorocznych maturzystów.

Zarówno pracownicy szkoły, jak i maturzyści stosowali się do zasad bezpieczeństwa podczas egzaminów

Wyjątkowa matura...
Tegoroczne matury odbywają się w wyjątkowych okolicznościach... Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, które zostały
zastosowane, były uzgodnione z
ministrem zdrowia i Głównym
Inspektorem Sanitarnym. Chodzi m.in. o zachowanie dystansu społecznego w drodze do sali
egzaminacyjnej czy obowiązek
noszenia maseczek na korytarzach i przed szkołą. Wszystko
po to, aby szkoła była bezpiecznym miejscem dla maturzystów
i dla nauczycieli. Zgodnie z wytycznymi, maturzyści w drodze
do szkoły, do sali egzaminacyjnej mają zachowywać dystans
społeczny, mieć osłonięty nos
i usta przed budynkiem szkolnym i na korytarzach szkolnych.
Jest także obowiązek dezynfekcji sal. Zgodnie z wytycznymi
obowiązują większe odległości
między miejscami, które zajmują maturzyści podczas egzaminu. W ubiegłych latach to był
metr, teraz jest minimum półtora metra między maturzystami.
Uczniowie muszą mieć również
własne przybory piśmienne. Na
sali nie muszą jednak nosić maseczek, tak aby swobodniej czuli
się i mogli rozwiązywać arkusze.
Tegoroczne matury rozpoczęły się egzaminem z języka polskiego. Egzaminy w pierwszym
terminie potrwają do 29 czerwca. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa zrezygnowano z egzaminów ustnych. Maturzyści, którzy nie będą mogli
z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej, będą
mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu. Jej terredakcja@dziennikstargardzki.pl

min wyznaczono na 8-14 lipca.
Wyniki matur ogłoszone zostaną do 11 sierpnia. Wówczas, po
uzyskaniu przez maturzystów
zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, będzie mogła rozpocząć się sesja rekrutacyjna do szkół wyższych. Maturzysta, który nie zda jednego
obowiązkowego egzaminu, ma
prawo do poprawki 8 września.
Maturzysta, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może
poprawiać je dopiero za rok. Egzaminy poprawkowe zostaną
sprawdzone do końca września
i na tych uczelniach, na których
będą jeszcze wolne miejsca, będzie możliwość rekrutacji.
Za maturzystami
pierwsze egzaminy
W poniedziałek (8 czerwca)
tegoroczna matura została zapoczątkowana egzaminem z języka
polskiego. Maturzyści mieli do
wyboru dwa tematy rozprawki. Temat 1: Jak wprowadzenie
elementów fantastycznych do
utworu wpływa na przesłanie
tego utworu? Rozważ problem
i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Wesela, do całego dramatu
Stanisława Wyspiańskiego oraz
do wybranego tekstu kultury.
Twoja praca powinna liczyć co
najmniej 250 wyrazów. Temat
2: Zinterpretuj podany utwór.
Postaw tezę interpretacyjną i ją
uzasadnij. Twoja praca powinna
liczyć co najmniej 250 wyrazów.
W drugim temacie utworem,
do którego należało się odnieść
był wiersz Anny Kamieńskiej pt.
„Daremne”. W zadaniach otwartych pojawił się również fragment epopei narodowej, czyli „Pana Tadeusza”. Maturzy-

ści musieli rozpoznać z jakim
tekstem oraz czyjego autorstwa
mają do czynienia. Następnie,
o godzinie 14:00 rozpoczął się
egzamin z języka polskiego na
poziomie rozszerzonym. Z kolei we wtorek (9 czerwca) maturzyści zmierzyli się z „Królową
Nauk”. Matura z matematyki na
poziomie podstawowym to jeden z trzech obowiązkowych egzaminów, do których musi przystąpić każdy maturzysta. Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00.
Maturzyści rozwiązywali zadania przez 170 minut. Arkusz z
matematyki podstawowej składał się z trzech części. Pierwsza zawierała zadania zamknięte wraz z podanymi odpowiedziami, z których tylko jedna
jest poprawna. W drugiej części arkusza były zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Z kolei
trzecia część zawierała polecenia otwarte, w której maturzysta musi udzielić rozszerzonej
odpowiedzi. Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym
odbędzie się w poniedziałek (15
czerwca) o godz. 9:00. Natomiast w środę (10 czerwca) rozpoczęła się matura z języka angielskiego na poziomie podsta-

ze słuchu, rozumienia tekstów
pisanych, znajomości środków
językowych i tworzenia wypowiedzi pisemnej.
Harmonogram kolejnych
egzaminów
Do matury uczniowie powrócą w poniedziałek (15 czerwca).
O godzinie 9:00 rozpocznie się
matematyka na poziomie rozszerzonym, z kolei o godzinie
14:00 czas na przedmiot dodatkowy, w tym przypadku filozofia na poziomie podstawowym i
rozszerzonym. Kolejnego dnia o
9:00 biologia na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a o
godzinie 14:00 wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Środa
to chemia i informatyka na poziomach podstawowym i rozszerzonym. Czwartek będzie
dniem języka niemieckiego, najpierw o godzinie 9:00 poziom
podstawowy, natomiast o godzinie 14:00 poziom rozszerzony
oraz poziom dwujęzyczny. Z kolei w piątek maturę będą pisać ci
uczniowie, którzy zdają geografię i historię sztuki na poziomie
podstawowym i rozszerzonym.
Kolejne tygodnie prezentować
się będą następująco: 22 czerw-

język francuski - poziom dwujęzyczny; 24 czerwca: 9:00 - fizyka poziom podstawowy i rozszerzony, 14:00 - historia poziom
podstawowy i rozszerzony; 25
czerwca: 9:00 - język hiszpański - poziom podstawowy, 14:00
- język hiszpański - poziom rozszerzony, język hiszpański - poziom dwujęzyczny; 26 czerwca: 9:00 język rosyjski - poziom
podstawowy, 14:00 - język rosyjski - poziom rozszerzony, język
rosyjski - poziom dwujęzyczny.
Natomiast w poniedziałek (29
czerwca) odbędą się następujące
egzaminy: 9:00 - języki mniejszości narodowych - poziom
podstawowy, język kaszubski poziom podstawowy i rozszerzony; 14:00 - języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony, historia muzyki - poziom podstawowy i rozszerzony;
9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów
dwujęzycznych; 10:35 - historia
w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych;
12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych; 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycz-

Uczniowie gromadzący się przed ZS nr 2 w dniu matury z języka polskiego

wowym. Egzamin ten potrwał
120 minut. Po południu z kolei
odbył się egzamin maturalny z
angielskiego na poziomie rozszerzonym. Zadania na maturze
2020 z angielskiego na poziomie
podstawowym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności w
czterech obszarach: rozumienia

ca: 9:00 - język włoski - poziom
podstawowy, język łemkowski
- poziom podstawowy i rozszerzony; 14:00 - język włoski - poziom rozszerzony, język włoski poziom dwujęzyczny; 23 czerwca: 9:00 - język francuski - poziom podstawowy, 14:00 - język
francuski - poziom rozszerzony,

nych; 15:20 - chemia w języku
obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych; 16:55 - fizyka i astronomia / fizyka w języku
obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych.

KR
Foto: Zespół Szkół nr 2 w
Stargardzie
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Gmina Kobylanka z dofinansowaniem

W Reptowie powstanie punkt przesiadkowy
Do końca 2021 roku przy stacji PKP w Reptowie powstanie nowy węzeł komunikacyjny. To również istotna inwestycja z punktu widzenia realizowanego
obecnie projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Większość kosztów przedsięwzięcia pokryje unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Rozpoczęła
się właśnie procedura korespondencyjnego podpisywania umowy pomiędzy samorządem województwa oraz samorządem gminy Kobylanka.
cyjnego dołoży 2,6 mln zł. Prace
zaplanowano w okresie styczeń-grudzień 2021 roku. - Niedawno otrzymaliśmy pozwolenie na
budowę, a dziś przyszła do podpisania umowa na dofinansowanie punktu przesiadkowego w
Reptowie. Inwestycja oszacowana
jest na około 4 mln zł. Dofinansowanie początkowo miało wynieść
1,6 mln zł, ale w ubiegłym roku
udało nam się pozyskać dodatkowy milion, więc ostatecznie dostaniemy 2,6 mln zł – informu-

je wójt Kobylanki Julita Pilecka.
- Tą inwestycją „wpiszemy się” w
Szczeciński Obszar Metropolitalny. Już wkrótce mieszkańcy naszej gminy będą mogli wygodnie
dojeżdżać do Szczecina i Stargardu Szybką Koleją Miejską, zostawiając swój samochód/rower
na terenie punktu przesiadkowego. Komunikacja turystyczna
też nabierze barw - będzie można wsiąść/wysiąść na przystanku SKM-ki w Reptowie albo Miedwiecku. Myślę, że to naprawdę

niezwykle ważna dla Kobylanki
inwestycja – dodaje Julita Pilecka. Dodajmy, że zadanie wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.2 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i
działania adaptacyjne łagodzące
zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

KR

Pod koniec 2021 roku w Reptowie powstanie punkt przesiadkowy

Jak zaznacza wójt gminy
Kobylanka Julita Pilecka, w
obecnej sytuacji epidemicznej
umowy podpisywane są elektronicznie albo przesyłając je
pocztą. Projekt przewiduje budowę punktu przesiadkowego
wraz z zapleczem parkingowym
typu park&ride oraz bike&ride.
W planach jest także powstanie
zadaszonej pętli dla autobusów
i busów wraz z przystankami.
Ponadto powstaną ciągi pieszo-jezdne łączące się z istniejącym
układem komunikacyjnym. Nie

zabraknie parkingu dla prawie
100 samochodów oraz ponad 40
stanowisk postojowych dla rowerów i motorowerów. Całość
dopełni nowa instalacja techniczna, sanitarna, wodociągowa,
jak i elementy małej architektury, np. ławki oraz tablice. Koszt
inwestycji, która dodatkowo pozytywnie wpłynie na środowisko
naturalne i ograniczy emisję zanieczyszczeń, Gmina Kobylanka
oszacowała prawie na 4,4 mln zł.
Urząd Marszałkowski w ramach
Regionalnego Programu Opera-

Projekt centrum przesiadkowego w Reptowie

Stara Dąbrowa

Hania Grabska na jeden dzień została wójtem
10 czerwca w fotelu wójta gminy Stara Dąbrowa zasiadła Hania Grabska z gminnego przedszkola, która wygrała konkurs „Zostań wójtem”.
nia powiedziała kilka słów od
siebie. - Bardzo mi się podoba w
urzędzie – mówi w rozmowie z
Dziennikiem Hania – Pani wójt

pokazała mi fajne rzeczy. Zobaczyłam jak tutaj pracują różni ludzie. To bardzo ciekawe – zaznacza zwyciężczyni konkursu, któ-

ra na jeden dzień mogła zasiąść
w fotelu wójta gminy Stara Dąbrowa.
(ps)

Hania Grabska w roli wójt gminy wraz z Sylwią Kalmus-Samsel

Konkurs, ogłoszony przez
gminę, polegał na tym, aby dzieci narysowały portret wójt Sylwii
Kalmus-Samsel.
Zgłoszonych
zostało 12 prac, zebrała się komisja, która wyłoniła zwycięską
pracę. Wygrała 7-letnia Hania
Grabska z Przedszkola w Starej
Dąbrowie.
- Na początku Hania porozma-

wiała z panią wójt, która powiedziała na czym polega jej praca –
mówi Alicja Terlikowska, sekretarz gminy - Następnie pani wójt
oprowadziła Hanię po wszystkich pokojach urzędu. Hania
dowiedziała się, kto i czym się
zajmuje na danym stanowisku.
Później odbyło się spotkanie z
pracownikami, na którym Ha-

Pamiątkowe zdjęcie wraz z uczestnikami konkursu
91 573 09 96
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W sumie 125 tys. wsparcia dla gmin naszego powiatu

Wieści z gmin

W Stargardzie wyremontują
skatepark
Rekordowa ilość lokalnych samorządów Pomorza Zachodniego skorzysta w 2020 roku
ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonego na modernizację infrastruktury sportowej w regionie. W sumie 9 zadań dofinansowanych zostanie na terenie naszego powiatu, za sprawą wniosków Gminy Miasta Stargard i Powiatu Stargardzkiego
wyremontowany zostanie skate park oraz zakupione wyposażenie sali gimnastycznej
ZSBT w Stargardzie. Najdroższe zadanie zrealizuje gmina Kobylanka, dotacje otrzymały także gminy: Chociwel, Dolice, Ińsko, Stara Dąbrowa, Stargard oraz Suchań.

Za sprawą dofinansowania z województwa Miasto Stargard wyremontuje skatepark w Parku Chrobrego

Finansowa pomoc trafi do 88
zachodniopomorskich gmin i
powiatów, które pozyskane fundusze przeznaczą na remonty
m.in. hal sportowych, sal gimnastycznych, stadionów piłkarskich, skateparków czy basenów.
W budżecie województwa zabezpieczono na ten cel 1,5 mln
zł. To o 150 tys. więcej niż przed
rokiem. Wnioski o dofinansowanie inwestycji można było
składać do końca lutego 2020
roku. O fundusze aplikowały samorządy gminne lub powiatowe
z województwa zachodniopomorskiego. Maksymalne wsparcie wyniosło do 50% wartości
kosztów inwestycji, lecz nie więcej jednak niż 20 tys. zł. Każdy
samorząd mógł ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu.
Dotacja musi być wykorzystana
do końca grudnia br. – Pandemia koronawirusa pokrzyżowała
wiele planów, wstrzymała mnóstwo działań i inicjatyw. Cieszy
fakt, że w tym trudnym czasie
włodarze gmin i powiatów podjęli odważne decyzje i inwestują. Przyznane zachodniopomorskim samorządom środki mają
ułatwić oraz przyśpieszyć modernizację lokalnej infrastruktury
sportowej – zaznacza marszałek
województwa Olgierd Geblewicz. Rok 2020 to kolejny rok,
w którym Urząd Marszałkowski pokrywa zachodniopomorskim gminom i powiatom część
kosztów budowy, modernizacji czy remontów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Z
redakcja@dziennikstargardzki.pl

przeznaczonych dla nich środków – 1,5 mln zł – skorzysta aż
88 lokalnych samorządów. Wielkość wsparcia wyniesie od 5 do
19 tys. zł. Remonty, modernizacje i doposażenia obejmą m.in.
hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony, boiska piłkarskie,
boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne, skateparki, baseny czy obiekty lekkoatletyczne. Program pomocy finansowej
dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej”
to przedsięwzięcie realizowane
w latach 2002, 2005-2008 oraz
ponownie od 2014 roku, po zakończeniu programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Wsparcie w ramach wszystkich poprzednich
edycji Programu wyniosło prawie 8 mln zł. Umożliwiło ono
realizację ponad pół tysiąca różnych inwestycji poprawiających
stan bazy sportowo-rekreacyjnej
w regionie.
Dotacja 125 tys. zł dla gmin
naszego powiatu
W sumie na liście beneficjentów środków na modernizację
bazy sportowo-rekreacyjnej na
Pomorzu Zachodnim w 2020
roku widnieje 9 zadań z terenu
powiatu stargardzkiego. Łączna kwota wsparcia dla naszych
gmin to 125 tys. zł. Za sprawą tych środków m.in. w Stargardzie zrealizowany zostanie
kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego. Gmina
Miasto Stargard przeznaczy na
ten cel 48 093 zł, a kwota dota-

cji wyniesie 19 000 zł. Z kolei samorząd Powiatu Stargardzkiego
wnioskował o poprawę i modernizację bazy sportowej Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie, dzięki zakupieniu atestowanego sprzętu i
wyposażenia sali gimnastycznej.
Całkowity koszt zadania wyniesie 40 000 zł, a dofinansowanie z
województwa to 19 000 zł. Najdroższe zadanie zrealizuje gmina Kobylanka. W sumie 78 720
zł kosztować będzie wykonanie dwóch studni wierconych
w ramach modernizacji infrastruktury sportowej w miejscowości Reptowo dz. ew. 160/23
i miejscowości Niedźwiedź dz.
ew. 109 i 110. Na ten cel gmina
Kobylanka otrzymała dotacje
w wysokości 19 000 zł. W gminie Stara Dąbrowa 32 827,15 zł
kosztować będzie doposażenie
boiska szkolnego oraz wymiana bramek i siatki do piłki ręcznej na Orliku w Starej Dąbrowie. To zadanie zostało wsparte kwotą 16 400 zł. Gmina Ińsko
na 32 tys. zł wyceniła wykonanie ogrodzenia stadionu miejskiego w Ińsku przy ul. Armii
Krajowej od strony wschodniej.
Pomorze Zachodnie na ten cel
przyznało dotacje w wysokości
dokładnie 50% zadania, czyli 16
000 zł. Gmina Stargard wykona
modernizację wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Rogowo za kwotę 31 275 zł,
przy dotacji wynoszącej 15 600
zł. Gmina Dolice zadba o wyposażenie boiska sportowego położonego w miejscowości Sądów.
Całkowity koszt zadania oszacowano na 15 000 zł, z kolei dotacja wyniosła 7 500 zł. W gminie
Chociwel zrealizowane zostanie
zadanie pn. sprzęt fitness – bieżnia elektryczna, którego realizacja kosztować będzie 12 899 zł,
przy wsparciu w wysokości 6
400 zł. Z kolei gmina Suchań za
kwotę 12 294,65 zł zadba o poprawę stanu bazy sportowej na
terenie gminy Suchań poprzez
modernizację boiska do piłki
nożnej przy Szkole Podstawowej
w Suchaniu. Dotacja na ten cel
wyniosła 6 100 zł.
KR

Chociwel
6 czerwca w Chociwlu Koło PZW nr 6 „Okoń” rozebrało pomosty, które zagrażały bezpieczeństwu. Jeden pomost musiał pozostać
na wodzie bowiem dzika kaczka zrobiła sobie na nim gniazdo.

Dolice
5 czerwca Gminę Dolice odwiedził Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz. Okazją do spotkania
było podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej, jest to odcinek drogi między miejscowościami Ziemomyśl A i Ziemomyśl B. Zgodnie z umową Gmina Dolice otrzymała
dofinansowanie w kwocie 160.742,75 zł.

Stara Dąbrowa
Gmina Stara Dąbrowa dofinansuje zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Dąbrowie. Gmina na ten cel przekaże kwotę 200.000 zł. Pozostała kwota została pozyskana z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (280.000 zł) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (280.000 zł). Razem daje to kwotę 760.000 zł.
ogłoszenie
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Aptekarskim okiem

Dekada wystawy ważnej i cennej (I).
Niebawem (17. czerwca) minie dziesięć lat od wernisażu stałej wystawy „Aptekarstwo pomorskie i stargardzkie na przestrzeni wieków” w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Stargardzie. Okrągła rocznica niejako prowokuje do podsumowania obecności tej ekspozycji w życiu społeczno - kulturalnym miasta i wpływu na współczesne środowisko aptekarzy zachodniopomorskich.
Istotnym wydaje się również oddziaływanie na szerszym forum – ogólnokrajowym.
Spróbuję przybliżyć nie tylko samą wystawę, ale także nieznane okoliczności jej powstania. Opiszę Noce Muzeów, które odbyły
się na ekspozycji. Przedstawię panoramę wpisów zawartych w księdze
pamiątkowej, aby uzmysłowić czytelnikowi znaczenie ewaluacji zjawiska kulturowego jakim stała się owa wystawa.
Zanim doszło do wernisażu trzeba było wykonać wiele zabiegów przygotowawczych. Ponieważ kanwę wystawy tworzą meble izby
ekspedycyjnej z 1889 r. z dawnej Apteki Pod Złotą Gwiazdą a ostatnio
Apteki PZF „Cefarm” S. A. łatwo można sobie wyobrazić, że trzon przygotowań stanowiły wysiłki nad ich pozyskaniem , demontażem, odświeżeniem i montażem w MAH. Trwało to długo (od lutego 2007 do czerwca 2010). Efekt końcowy zawdzięczamy wysiłkom wielu osób: dyrekcji i
pracownikom Muzeum, ojcom miasta i powiatu, aptekarzom. Aby ebonista mógł ostrożnie i pieczołowicie dokonać demontażu 17 metrowego
mebla musiał najpierw usunąć trzy warstwy podłogi. Prace sfinansowali
aptekarze stargardzcy.Za meblami zostało znalezione: tabletki Antineuralgica w firmowej fiolce aptecznej, papierosy Astmosan, list aptekarza z 1935 r., opakowanie na DDT. Za podstawowe zabiegi renowacyjne i wymianę
luster w regałach zapłaciło Muzeum. Konieczne było uzyskanie zgód administracyjnych: budowlanej i konserwatorskiej, gdyż pomieszczenia muzealne były zbyt ciasne na przyjęcie mebli: regałów i stołu ekspedycyjnego,
należało więc usunąć ściany działowe. A przecież jeszcze kurator wystawy – dr hab. Marcin Majewski zaprojektował część archeologiczną i laboratoryjną.
Zgodnie z oczekiwaniami wernisaż wystawy przekształcił się w prawdziwe święto farmacji zachodniopomorskiej. Licznie zebrani goście (70 osób) reprezentowali: Sejm R. P. – poseł S. Preiss, ojców miasta –
prezydenci Sł. Pajor i R. Zając, zarząd powiatu stargardzkiego – wicestarosta M. Stankiewicz, Wojewódzką Inspekcję Farmaceutyczną – ZWIF E. Proch – Brudnowska, Społeczną Radę Muzeum, Towarzystwo Przyjaciół
Stargardu, korporację zawodową aptekarzy – b. prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej A. Wróbel, prezes izby zachodniopomorskiej D. Parszewska – Knopf, prezes Oddziału Pol. Tow. Farmaceutycznego T. Raińska - Giezek.
Ze środowiska aptek przybyło 20 osób (farmaceutów i techników farmaceutycznych).
Podczas wernisażu miało miejsce wydarzenie bezprecedensowe, małżonkowie Arleta i Marcin Majewscy ( odpowiednio kierownik działu i dyrektor muzeum) otrzymali pierwszą i dotychczas jedyną statuetkę
Pomorskiej Hygei za „nieprzeciętne starania na rzecz utrwalenia dziedzictwa i prestiżu farmacji zachodniopomorskiej”. To zaszczytne wyróżnienie jest przyznawane niefarmaceutom przez farmaceutów skupionych w Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Farmaceutyczneg
Wystawa posiada czytelny układ kompozycyjny na który składają się trzy części. W pierwszej znalazły
się obiekty archeologiczne ze Szczecina i Stargardu. Wśród nich: szklane flasze, słoiczki i fiolki, pojemniki ceramiczne, pudełka łubiane z XVII i XVIII w. Obraz tej części dopełniają kamionkowe butelki na wody mineralne
i duża fajansowa waza na wodę z włosów Wenery.
Druga – centralna część mieści się na wspomnianych meblach ekspedycyjnych z 1889 r. Regały i stół ekspedycyjny noszą cechy eklektyczne, wykonano je z czeczoty i orzecha europejskiego z małym dodatkiem dębu i
hebanu. Regały posiadają dwoje drzwi prowadzących dawniej do magazynu i na korytarz. Na półkach ustawiono ok. 200 naczyń pogrupowanych na kolekcje: puszki drewniane (restaurowane częściowo z funduszy aptekarzy),puszki porcelanowe, słoje, flakony i karafki z różnych rodzajów szkła. Wszystkie sztandy zostały zaprezentowane zgodnie z profesjonalnymi wykazami. Dawne słoiki i flaszki na trucizny i narkotyki znalazły swoje
miejsce w oryginalnej szafce.
Część trzecia ma charakter panopticum. Zebrano na niej utensylia, przyrządy i przybory do preparatyki leków. Przykładowo znalazły się pośród nich krajalnica do ziół, kamionkowy perkolator do nastawiania nalewek
aptecznych, infuzorki do sporządzania naparów i odwarów, tygle, parownice ,łaźnie, korkobory i ściskacze do
korków. Na pigulnicy zaprezentowano przebieg formowania pigułek. Od wałka z masy pigułkowej, poprzez podział na specjalnym ostrzu i wytoczenie kulek za pomocą grzybka – toczałki.
11 plansz z opisami i bogatą ikonografią spina merytorycznie i dopełnia narrację ekspozycji. Obejmuje historię aptek szczecińskich, stargardzkich i innych pomorskich. Na ścianie wiszą portrety dwóch aptekarzy: Wilhelma Haarsa i Henryka Błądzińskiego. Mają one wymowę symboliczną, bowiem meble Apteki Pod Złotą Gwiazdą
funkcjonowały 118 lat z czego 56 lat służyły aptekarzom niemieckim a 62 lata – farmaceutom polskim.
Przez ostatnie dziesięć lat wystawę odwiedziło tysiące osób. Grupy zorganizowane oprowadzali muzealnicy. Kilka razy miałem tę przyjemność, że osobiście prezentowałem eksponaty i przekazywałem tajniki wiedzy
o dawnym aptekarstwie. Wśród moich gości byli przedszkolacy, gimnazjaliści, słuchacze studium farmaceutycznego, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestnicy XXVI Sympozjum Historii Farmacji Stargard
2018.
Jednak największą frekwencją cieszyła się wystawa podczas Nocy Muzeów. W majowe, sobotnie noce przychodziło rokrocznie tysiące zwiedzających. Od roku 2013. aptekarze – Danuta i Jerzy Waliszewscy prezentowali
dawną sztukę aptekarską, rekonstruowali leki za pierwszym stołem dawnej Apteki Pod Złotą Gwiazdą. Każda
następna Noc miał odrębny charakter nawiązujący do aktualnie eksponowanej wystawy czasowej. Cdn.

Boże Ciało
pędzlem i piórem
Obraz autorstwa Jacka Malczewskiego pt. Boże Ciało i
wiersz Marka Słomskiego do tego obrazu. Obraz był malowany z perspektywy pracowni mistrza Jacka znajdującej się w krakowskiej, obecnie dzielnicy, Zwierzyniec w
domu zwanym Willa pod Matką Bożą.
Boże Ciało

To dzieło przedziwnej urody
Pędzlem smagane w zachwycie
Wieże kościelne, do nieba schody
Z ołtarzy darzy Pan dziś obficie…
Stwórca opuszcza ustronie
Dźwi tabernakulum otwarte
Chłopcy zawiśli na dzwonie
Szlaki wiekami przetarte
Po brukach niosą Świętego
Na murach kwiaty zakwitły
Nawet na twarzy smętnego
Bóle, żałości gdzieś znikły…
Wkrótce przyklękli nad Wisłą
Wody gór pędem zmęczone…
Wawel obchodzą jak przyszło…
Prochy tam królów są czczone.
Ulicą Emaus dreptają
Odpustów echo wciąż szepcze
Może znów Chrysta spotkają…
Na stopy włożyli kierpce
Przedmieść mijają ogrody
Malarz tu farby rozlewa
Czułością pachną zagrody
Z dala chór słychać- lud śpiewa…
Wśród drzew alei... widzicie?
Kołyszą tam feretrony
Chorągwie tkane obficie
Starzec widokiem wzruszony…..
Ciebie Boga wysławiamy…
Niesie wiatr a złe się trwożą
Dotarł orszak już aż do bramy
Wilii tej Pod Matką Bożą….

DBAJCIE O SIEBIE
Wasz aptekarz Jerzy Waliszewski
Autor jest dr nauk farmaceutycznych, zastępcą kierownika Apteki Nowej.

Boże Ciało Jacek Malczewski 1905. Olej na drewnie. 19 x 24,2 cm. Muzeum w krakowie
91 573 09 96
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Prokuratora Rejonowa w liczbach

Ponad 150 najpoważniejszych przestępstw
Radni Rady Miejskiej zapoznali się z informacją o stanie przestępczości i jej zwalczania na terenie powiatu stargardzkiego, przedłożoną przez Prokuraturę Rejonową w Stargardzie. Z przekazanych danych wynika, że w minionym roku do prokuratury wpłynęło łącznie 4215 spraw, najwięcej przestępstw dotyczyło niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, czy też kradzież mienia. Stargardzka Prokuratura prowadziła także dwie sprawy o
zabójstwo, z kolei na zastosowanie zabezpieczenia majątkowego zdecydowano się przy 139 sprawach, łącznie mowa o sumie ponad 260 tys. zł.

Do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie w 2019 roku wpłynęło ponad 4 tys.
spraw

Prokuratura Rejonowa w
Stargardzie obejmuje swoją
właściwością miejscową miasto
Stargard oraz gminy: Chociwel,
Dobrzany, Ińsko, Kobylanka,
Marianowo, Stara Dąbrowa,
Stargard i Suchań. W 2019 roku
do tutejszej Prokuratury Rejonowej wpłynęło łącznie 4215
spraw zarejestrowanych w repertoriach 1 i 2 Ds – w których wpisuje się sprawy dotyczące przestępstw, 546 spraw
zarejestrowano w rejestrze Ko.
Wszczęto łącznie 2205 postępowań, w tym 153 śledztwa
dotyczące najpoważniejszych
przestępstw. W tym okresie
prokuratorzy tutejszej Prokuratury Rejonowej prowadzili 17
śledztw własnych. W 2019 roku
do najpoważniejszych postępowań prowadzonych w tutejszej Prokuraturze należy zaliczyć 2 sprawy prowadzone o zabójstwo, 24 sprawy o rozbój, 1
sprawa o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, 4 sprawy o puszczenie w obieg fałszy-

wych pieniędzy, 19 spraw o czyny przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. W tym roku
nie odnotowano natomiast
spraw o czyny dotyczące pedofilii. W 2019 roku tutejsza Prokuratura Rejonowa prowadziła
bądź nadzorowała sprawy m.in.
w następujących kategoriach
przestępstw: kradzież mienia –
384; kradzież z włamaniem –
223; sprawy dotyczące bezpieczeństwa powszechnego – 570;
wypadki komunikacyjne – 12;
wypadki komunikacyjne z poważnymi obrażeniami ciała lub
śmiercią pokrzywdzonego –
14; sprawy o czyny skierowane przeciwko życiu i zdrowiu –
145; niealimentacja – 878; znęcanie się nad członkiem bądź
członkami rodziny – 216; sprawy o czyny skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości – 26; naruszenie przepisów
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – 121; nielegalne posiadanie broni – 14; nadużycie
władzy – 55. W 2019 roku ogó-

łem zakończono 4243 postępowania, w tym skierowano do
sądów 607 aktów oskarżenia, 5
wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
umorzono 1539 spraw, w tym:
599 spraw z uwagi na niewykrycie sprawców, pozostałe sprawy
umorzono z uwagi na stwierdzenie braku znamion przestępstwa, braku dostatecznych
dowodów dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu, braku wniosku o
ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, w 1405 sprawach odmówiono wszczęcia
śledztwa bądź dochodzenia. W
2019 roku tutejsza Prokuratura
Rejonowa skierowała do sądów
akty oskarżenia przeciwko 659
podejrzanym, przeciwko 12 podejrzanym skierowano wnioski
o warunkowe umorzenie postępowania przygotowawczego, w 98 aktach oskarżenia zawarto wniosek o wymierzenie
oskarżonym kary uzgodnionej
z prokuratorem, co ma znaczny
wpływ na szybkość postępowania oraz na obniżenie kosztów.
Do sądu skierowano 150 wniosków o tymczasowe aresztowanie osób podejrzanych. W 139
sprawach prokuratorzy tutejszej
Prokuratury Rejonowej zastosowali zabezpieczenia majątkowe na łączną kwotę 260 380,00
zł, co pozwala m.in. na skuteczniejszą egzekucję grzywien i nawiązek. W 2019 roku w tutejszej
Prokuraturze zarejestrowano w
repertorium Pc (sprawy cywilne) 193 sprawy, w repertorium
Pa (postępowania administracyjne) zarejestrowano 224 sprawy oraz w rejestrze samodzielnym Pn (postępowania w spra-

Pośród wszętych postępowań, prokuratorzy zajęli się także 153 śledztwami dotyczącymi najpoważniejszych przestępstw.jpg

wach nieletnich o czyny karalne) wpisano 171 spraw. Prokuratorzy skierowali 16 wniosków
do sądów cywilnych (m.in. o
wyznaczenie kuratora dla małoletniego, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie
władzy rodzicielskiej) i 1 sprzeciw. Nie odnotowano pozwów o
zaprzeczenie ojcostwa, nie skierowano również wniosków inicjujących postępowanie administracyjne m.in. o skierowanie
kierowcy na badanie. Ponadto
prokurator zgłosił swój udział w
25 postępowaniach administracyjnych, m.in. dotyczących prawa budowlanego. Jak zaznacza
w swoim sprawozdaniu za 2019
rok Prokuratura Rejonowa w
Stargardzie, podając wskazane
dane należy mieć na uwadze, że
dane statystyczne prokuratury
nie powinny był porównywane
ze statystyką policyjną dotyczącą stanu przestępczości. Należy uwzględnić fakt, iż prokuratura nie prowadzi postępowań
przeciwko nieletnim, poza wyjątkami dotyczącymi najcięższych przestępstw popełnionych przez nieletnich w wieku

15-17 lat. Ponadto prokuratura
poza nadzorem nad prowadzonymi przez miejscową Komendę Powiatową Policji postępowaniami przygotowawczymi
prowadzi samodzielnie – bez
udziału organów policyjnych –
postępowania dotyczące najpoważniejszych przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy tzw. „służb mundurowych”,
np. policjantów, służb celnych,
funkcjonariuszy finansowych
organów postępowania przygotowawczego. Prokuratorzy
sprawują również nadzór nad
dochodzeniami prowadzonymi
przez, np. Straż Leśną, Straż Rybacką, Straż Łowiecką, Służbę
Celną, Urzędy Skarbowe, Urzędy Kontroli Skarbowej, Straż
Graniczną. Z uwagi na zasady związane z rejestracją spraw
w „Systemie Informatycznym
Prokuratury” nie jest możliwe
wyodrębnienie danych liczbowych dotyczących jedynie przestępstw popełnionych na terenie miasta Stargardu, bądź na
terenie poszczególnych gmin.

KR

Rowerowe patrole Straży Miejskiej
Kolejny rok z rzędu funkcjonariusze na dwóch kółkach zadbają o porządek i
bezpieczeństwo w mieście. Przy sprzyjającej pogodzie będzie można ich spotkać
przez całe lato.
Dwuosobowe patrole rowerowe to dobre rozwiązanie. Mobilni strażnicy mogą
szybko podjąć interwencję na
miejscu lub przyjąć zgłoszenie z innego rejonu. Funkcjonariusze patrolują w ten sposób głównie ścieżki rowerowe, gdzie pojawiają się samochody blokujące przejazd.
Można ich spotkać także w
redakcja@dziennikstargardzki.pl

parkach, na cmentarzach oraz
na osiedlach – wszędzie tam
pilnują bezpieczeństwa stargardzian i reagują na zgłoszenia związane z zakłócaniem
porządku.
Straż Miejska działa na terenie całego Stargardu. Tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze odnotowali ponad
17 000 zdarzeń. Wiele z nich

pochodziło od mieszkańców
– przeszło 5 300. Służba SM
odbywa się w dni powszednie
od 7:00 do 22:00, a w soboty, niedziele i święta porządku
pilnuje patrol interwencyjny.
Dodatkowo całodobowo pod
numerem alarmowym 986
działa Dyżurny Techniczny
Miasta.
Info UM/opr red

Straż Miejska pzresiada się na rowery. Na dwóch kółkach będą patrolować parki,
ścieżki rowerowe
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POWIAT STARGARDZKI

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

Kącik Młodych
Poetów
W ramach cyklu pokonkursowego Turnieju Jednego
Wiersza „O strunę z harfy Homera”, organizowanego
przez Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, prezentujemy wiersz pt. „Zakazany owoc” autorstwa Zuzanny
Sroczak, z Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Stargardzie
Chcę odlecieć,
chce poczuć smak innej rzeczywistości.
Pragnę zapomnieć o przeszłości.
Rozkoszować się smakiem
twoich wszystkich twarzy.

ADRESY PUNKTÓW I GODZINY PRZYJĘĆ :

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

INFORMACJA
Burmistrz Ińska informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w
Ińsku przy ul. Bohaterów Warszawy 38 wywieszony jest wykaz nr 02/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Powyższy wykaz zamieszczono również na stronie biuletynu informacji
publicznej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko – www.bip.insko.pl
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 9 czerwca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 roku.

-Znowu biorę to co zakazane…
Już dziś, zaraz,
będę czuła się błogo.
Polubię ludzi, zauważę to co nieistotne.
Boże! Jest cudownie! Życie teraz jest piękne…
-Znowu biorę to co zakazane…
Kolejna dobra,
a ja trochę inna, roztrzęsiona…
Mówią: Idź na odwyk!
A ja?
Pustym spojrzeniem, lekką ręką…
-Znowu biorę to co zakazane…
Nagle w tym raju zrobiło się ciemno,
Nie ma tu szczęścia, miłości…
Jest zimno.
Dlaczego jestem tutaj sama ?
Chcę cofnąć czas,
wrócić do czasów dzieciństwa…
-Znowu biorę to co zakazane...
ogłoszenie

Zespół Szkół w Łobzie

poszukuje
pracowników

1. do nauczania przedmiotów zawodowych w Technikum Zawodowym, w zawodzie technik informatyk - ukończone studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie z informatyki albo
ukończone studia magisterskie na innym kierunku i studia podyplomowe z informatyki oraz przygotowanie pedagogiczne;
2. do nauczania przedmiotów zawodowych w Technikum Zawodowym, w zawodzie technik hotelarstwa - ukończone studia
pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie z hotelarstwa
albo ukończone studia magisterskie na innym kierunku i studia
podyplomowe z hotelarstwa oraz przygotowanie pedagogiczne;
3. do nauczania chemii - ukończone jednolite studia magisterskie
z chemii lub studia drugiego stopnia z chemii albo studia magisterskie na innym kierunku i studia podyplomowe z chemii oraz
przygotowanie pedagogiczne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 39 746 49
91 573 09 96
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Hotel Mały Młyn ma już 20 lat

Z. Kosikowski „Te dwie dekady minęły bardzo szybko”
Dwudziestolecie istnienia obchodzi właśnie Hotel Mały Młyn. W roku 2000 młynarze opuścili jego gmach, wynosząc symbolicznie ostatnie worki
z mąką, a zaraz po nich swoje działanie rozpoczął hotel, który funkcjonuje nie tylko jako przystań dla podróżnych, ale również jako jedno z miejsc,
wpisujące się swoim charakterem w lokalny krajobraz kultury.

Hotel Mały Młyn stanowi jeden z zabytków naszego miasta

Budynek został zakupiony w
1999 r. Oficjalne otwarcie odbyło się 1 czerwca 2000 r. - Przy-

byli na nie m.in. poseł Stanisław Kopeć, ówczesny starosta
Krzysztof Ciach oraz prezydent

Zdzisław Kosikowski wita gości na uroczystości otwarcia 1 czerwca 2000 r

Kazimierz Nowicki – wspomina w rozmowie z Dziennikiem
Stargardzkim Zdzisław Kosikowski, właściciel Hotelu Mały
Młyn – W ciągu roku przygotowaliśmy 20 pokoi i restaurację. Jedną z ważniejszych imprez
był Bal Sportowca, który transmitowano w Programie 2 TVP.
Z czasem nasz hotel zyskiwał
rozgłos nie tylko jako miejsce, w
którym można się zatrzymać w
czasie podróży, ale również jako
takie swoiste centrum kulturowe. Pamiętam, że swego czasu
m.in. telewizja hamburska pokazała, że w takim startym młynie coś się dzieje, bo dla przykładu była u nas przyrządzana
kaczka po polsku. Kilka razy odwiedzał nas syn Gustawa Karowa, dawnego właściciela młyna
– opowiada Z. Kosikowski.
Kilka słów o dziejach Małego Młyna
Dzisiejszy hotel został zbudowany w 1894 roku przez
Stargardzki Rolniczy Związek
Kupców i Sprzedawców, w
miejscu spalonego starszego
młyna. Od 1889 roku wszedł
on w posiadanie rodziny Karowów. W międzywojniu jego produktywność wynosiła 20 ton na
dobę. Młyn zasilany był wodą z
przekopanego kanału Krąpieli. Po 1945 r. obiekt ten przejęły Państwowe Zakłady Zbożowe. Od tego czasu turbiny były

SCK, MDK

Pracownie i koła wznowiły
swoją działalność
Stargardzkie Centrum Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury wznowiły działalność
większości pracowni. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich uczestników. Aktywności – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – cieszą dużym zainteresowaniem. Dodatkowo w MDK trwa nabór na kontynuację zajęć w najbliższym roku szkolnym.
W związku z epidemią koronawirusa na kilka tygodni zawieszono działalność obu placówek. Teraz
powoli sytuacja wraca do normy. Po
zapoznaniu się z nowymi zasadami
bezpieczeństwa nauczyciele z Młodzieżowego Domu Kultury skontaktowali się z rodzicami i zaproponowali powrót dzieci na zajęcia.
Działa już większość kół i pracowni,
m.in. fotograficzna, techniczna, ceramiki, taneczna, a także Akademia
Przedszkolaka. W aktywnościach
jednorazowo bierze udział maksyredakcja@dziennikstargardzki.pl

malnie 12 osób. Instruktorzy dbają
o zachowanie wytycznych sanitarnych. Młodzi ludzie mają do dyspozycji m.in. środki do dezynfekcji rąk. Nie kontaktują się także z
uczestnikami innych kół.
W MDK trwa nabór na kontynuację zajęć w roku szkolnym
2020/2021. Od 22.06. (poniedziałek) będzie można także składać
wnioski na wolne miejsca. Publikację list osób przyjętych zaplanowano na 28.08. (piątek). Dodatkowo
31.08. (poniedziałek) rozpocznie

się rekrutacja uzupełniająca.
Również Stargardzkie Centrum
Kultury wraca do prowadzenia zajęć. Instruktorzy także skontaktowali się z uczestnikami – zdecydowana większość chciała wrócić do
rozwijania swoich pasji. Ruszyły już
próby w chórze Cantore Gospel, teatrze Krzywa Scena, pracowni wokalnej i zespole De Facto oraz w
pracowni tańca. Pozostałe koła
przygotowują się do wznowienia
zajęć w najbliższym czasie.
Info UM/opr red

Uroczyste otwarcie 2000 - Zdzisław Kosikowski (właściciel), prezydent Kazimierz
Nowicki, poseł Stanisław Kopeć i starosta Krzysztof Ciach. Całość uwiecznia Dariusz Nowakowski

napędzane silnikiem elektrycznym. Młyn posiadał drewniane zbiorniki na zboże o ładowności 1000 t. Sześć mlewników
firmy MIAG z Drezna i Brunszwiku mogło wyprodukować 20
ton mąki dziennie. W 1996 r.
młyn został sprzedany firmie
ELEKTRiM, co pociągnęło za
sobą zmiany na ELSTAR. W luogłoszenie

tym 1999 r. właścicielami zostały osoby prywatne, które rozpoczęły adaptację obiektu, trwającą 1 rok, na hotel-restaurację.
«Mały Młyn» jest częścią historii
Stargardu i między innymi dlatego w 2004 roku został wpisany
do rejestru zabytków.
(ps)
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Piłkarskie rozgrywki II-ligowe zostały wznowione!

Kanonada strzelecka Błękitnych
Piłkarze Błękitnych Stargard powrócili na II-ligowe boiska. Pierwsze mecze po trzymiesięcznej przerwie rozegrali bez udziału publiczności. Zaprezentowali w nich jednak wysokie umiejętności. Rozpoczęli od środowego wyjazdowego remisu z jednym z głównych kandydatów do awansu, Resovią
Rzeszów, 1:1. Natomiast w niedzielę, po dynamicznym i pełnym emocji spotkaniu pokonali na własnym boisku Znicz Pruszków, 4:3.
Na mecz z Resovią przyszło
długo czekać podopiecznym
Adama Topolskiego. W środę,
3 czerwca się jednak doczekali. PZPN zdecydował się wznowić, zawieszone w marcu, rozgrywki. Po kilkunastu wspólnych treningach Błękitni Stargard wybrali się zatem w długą
podróż do Rzeszowa. Pojechali
na Podkarpacie, do rywala, który kandyduje do awansu na I-ligowe boiska. Z którym przegrali w rundzie wiosennej na własnym boisku, co się w Stargardzie nieczęsto zdarza. Zaprezentowali się jednak z dobrej strony.
Jako pierwsi narzucili swój rytm
gry i zmusili gospodarzy do gry

karza ekipy gospodarzy. Od tej
pory rozpoczęła się wymiana
ciosów. Na uderzenia Marcina
Gawrona, Wojciecha Fadeckiego czy Mateusza Kompanickiego odpowiadali piłkarze Resovii.
Żadna drużyna nie potrafiła już
jednak zmienić wyniku. W Rzeszowie doszło więc do podziału punktów, który nie krzywdził
żadnej ze stron.
Resovia Rzeszów - Błękitni
Stargard 1:1 (1:0)
Bramki: Krykun (18`) – Sanocki (50`)
Resovia: Zapytowski - Geniec,
Kubowicz, Domoń, Adamski,
Przybecki (57` Płatek), Kaliniec,
Dziubiński (63` Hebel), Radulj,

W meczu Błękitnych ze Zniczem nie brakowało emocji

z kontry. Przed upływem kwadransa mogli wyjść na prowadzenie, ale strzał Krystiana Sanockiego powędrował nieznacznie nad poprzeczką. Potem jednak do głosu doszli przeciwnicy
i coraz częściej zagrażali Dominikowi Sasiakowi. Młody stargardzki goalkeeper, który miejsce w podstawowej jedenastce
wywalczył tuż przed ogłoszeniem ogólnonarodowej kwarantanny, spisywał się jednak
doskonale. Obronił strzał Konrada Domonia, ale pięć minut
później nie powstrzymał Serhija
Krykuna. Resovia dopięła swego i wyszła na prowadzenie. Błękitni na początku drugiej części
doprowadzili jednak do wyrównania. Sanocki przebił się przez
obronę gospodarzy i mierzonym strzałem pokonał bram-

Krykun, Świderski (64` Antkowiak).
Błękitni: Sasiak - Szrek,
Ostrowski, Sadowski, Sitkowski,
Sanocki (84` Bochnak), Krawczun, Gawron (71` Polkowski),
Łysiak, Fadecki, Paczuk (77`
Kompanicki).
Zespołem Błękitnych w meczu z Resovią dyrygował Jarosław Piskorz, ale w niedzielnym
spotkaniu ze Zniczem Pruszków
na ławce trenerskiej zasiadł już
pierwszy szkoleniowiec, Adam
Topolski. I miał satysfakcję zobaczyć niesamowity pojedynek, w którym jego podopieczni
strzelili aż cztery bramki. Grali
bardzo efektownie i skutecznie
w ataku, ale i niezwykle nonszalancko w defensywie.
Już w 4. minucie wynik szalonego spotkania, które na żywo

Wojciech Fadecki w tym sezonie nie myli się z jedenastu metrów

Trzy bramki nie wystarczyły Zniczowi do wywalczenia choćby punktu

oglądała tylko garstka ludzi,
otworzył Hubert Sadowski wykorzystując dokładne dośrodkowanie z rzutu rożnego Wojciecha Fadeckiego. Kilka minut
później okazję na podwyższenie
rezultatu zmarnował Patryk Paczuk, ale w 22. minucie rzut karny, po faulu na Michale Cywińskim, na gola numer dwa zamienił kapitan Błękitnych, Fadecki.
Strzelił dzięki temu 11 bramkę
w obecnym sezonie II-ligowym.
To był jednak dopiero wstęp do
wielkich emocji, które towarzyszyły piłkarzom i obserwatorom do ostatnich sekund meczu. Kontaktowe trafienie uzyskał Paweł Tarnowski, a jeszcze
przed przerwą w ekwilibrystyczny sposób bramkarza Znicza pokonał Jakub Ostrowski. Wynik
3:1 był bardzo korzystny, ale nie
dawał jeszcze spokoju. Tym bardziej, że tuż po zmianie stron goście, po świetnym uderzeniu Patryka Czarnowskiego ponownie
złapali kontakt. Mieli tylko jedną
bramkę straty i w tym otwartym
i ofensywnym spotkaniu nie pozostawali bez szans. Stroną przeważającą cały czas byli mimo
wszystko gospodarze. Po strzale
Cywińskiego ekipę Znicza przed
utratą bramki uratował obrońca, lecz po wejściu w pole karne
Pawła Łysiaka, Paczukowi wystarczyło tylko dostawić nogę,
aby skierować futbolówkę do
pustej bramki. 4:2 i znowu pozorny spokój. Mógł go zapewnić
Mateusz Bochnak, który nie wykorzystał sytuacji sam na sam w
82. minucie gry. W odpowiedzi
Dariusz Zjawiński wykorzystując jedenastkę doprowadził do
niezwykle nerwowej końcówki.
Bardziej doświadczeni zawodnicy z Pruszkowa mieli w ostatnich
minutach swoje okazje, ale nie
zdołali już doprowadzić do remisu. Ostatecznie Błękitni Stargard wygrali 4:3 i wskoczyli na 7.
miejsce w tabeli II ligi.

O kolejne punkty powalczą w
najbliższą sobotę mierząc się na
wyjeździe z Gryfem Wejherowo.
Natomiast na stadion w Stargardzie powrócą 17 czerwca. W meczu z Bytovią Bytów kibice jesz-

cze nie będą mieli okazji dopingować piłkarzy, ale cztery dni
później prawdopodobnie będą
mogli się pojawić na trybunach
w starciu z Pogonią Siedlce.
M.B.

Błękitni Stargard – Znicz Pruszków 4:3 (3:1)
Bramki: Sadowski (4`), Fadecki (22` k.), Ostrowski (37`), Paczuk
(64`) – Tarnowski (33`), Czarnowski (49`), Zjawiński (86` k.)
Błękitni: Sasiak - Szrek, Ostrowski, Sadowski, Sitkowski - Sanocki
(79` Bochnak), Łysiak, Gawron (84` Jabłoński), Cywiński, Fadecki Paczuk (75` Bednarski).
Pozostałe wyniki 23. kolejki:
Górnik P. - Legionovia 1:2,
Gryf - Pogoń 2:3,
Znicz - Bytovia 0:2,
Stal St. W. - Olimpia 2:2,
Elana - Stal Rz. 1:4,
Lech II - Garbarnia 2:2,
Widzew - Skra 1:2,
GKS - Górnik Ł. 2:1.
Pozostałe wyniki 24. kolejki:
Lech II - Pogoń 2:1,
Legionovia - Elana 1:2,
Górnik Ł. - Stal St. W. 1:2,
Stal Rz. - Widzew 0:0,
Garbarnia - Górnik P. 4:0,
Olimpia - Resovia 2:1,
Skra - GKS 1:0,
Bytovia - Gryf 1:1.
Tabela II ligi:
1.
Widzew Łódź		
2.
GKS Katowice		
3.
Górnik Łęczna		
4.
Resovia Rzeszów		
5.
Olimpia Elbląg		
6.
Bytovia Bytów		
7.
Błękitni Stargard		
8.
Stal Rzeszów		
9.
Garbarnia Kraków
10. Lech II Poznań		
11. Elana Toruń		
12. Skra Częstochowa
13. Znicz Pruszków		
14. Górnik Polkowic e
15. Pogoń Siedlce		
16. Stal Stalowa Wola
17. Legionovia Legionowo
18. Gryf Wejherowo		

24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23

48
44
42
42
40
36
35
34
32
32
32
31
30
30
30
28
16
13

49-21
41-26
32-29
43-23
37-24
33-32
37-38
39-33
29-27
30-32
32-32
20-32
34-43
39-32
34-38
27-37
20-44
17-50
91 573 09 96

COOLTUROWNIK
Felieton(ik)

dla dzieci i młodzieży

Od 20 tygodni COOLTUROWNIK zachęca dzieci oraz młodzież do tworzenia, czytania,
grania, rysowania i malowania.
I właśnie dzisiaj po kilkunastu
tygodniach to my otrzymaliśmy od naszego czytelnika
miłą niespodziankę w postaci
pięknych rysunków przysłanych na adres mailowy redakcji.
Autorem tych pięknych rysunków jest Bartosz Toczko
uczeń klasy VII w Szkole Podstawowej w Dobrej. Bartosz mieszka w Mieszewie w powiecie łobeskim. Bardzo lubi przedmioty artystyczne oraz historię, wykazuje również zainteresowanie kulturą i sztuką. Rysowanie jest jego pasją.
Dziękujemy bardzo Bartoszowi za przesłanie swoich prac. Są bardzo ładne i
starannie wykonane.
Również was zachęcamy do przysyłania swoich rysunków.
Od pierwszego wydania tej strony przedstawiamy wam tajniki tworzenia mandali, memów kulturalnych, rysowania MANGI, malowania rysunków
przedstawiających bohaterów bajek i książek, rozpoczęliśmy cykl kolorowanek miejskich (już za tydzień kolorowanka z miastem SZCZECIN). Dla was
stworzyliśmy komiks przedstawiający przygody chłopca MAKAREGO. Obiecujemy umieszczać w dalszych wydaniach równie ciekawe i twórcze materiały
tak, żeby choć na chwilkę odciągnąć was od tabletu, telefonu, komputera i
playa .
Adres mailowy redakcji: edyta.redakcja@domjudy.pl.
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Co w trawie piszczy

Pozostajemy dalej w klimacie smoków.
Dzisiaj chciałabym wam polecić książkę pt. KSIĘGA SMOKÓW POLSKICH autorstwa Bartłomieja Grzegorza Sala.
Książka ta zawiera opis 25 legendarnych bestii-smoków, ogromnych węży i innych legendarnych potworów.
Z tej publikacji dowiecie się, że w tradycji greckiej i rzymskiej wąż był kojarzony
z boskością.
W rzymskiej stanowił natomiast wyobrażenie szatana.
Przeczytacie, w którym momencie postać węża zaczęła być utożsamiana ze smokiem.
W początkowych opisach był on przedstawiany równie demonicznie, jak wąż.
Dopiero w eposach rycerskich smoki stały się potężnymi zwierzętami i nie były
już postrzegane jako demoniczne.
W książce są przedstawione najsłynniejsze i najbardziej charakterystyczne smoki, węże i potwory znane z ziem polskich. Do każdej legendy lub powiastki dołączony jest rysunek równie
piękny jak Bartosza, o którym
napisałam w dzisiejszym Felietoniku.
Zachęcam do zapoznania
się z tą książką, która również może okazać się inspiracją dla was do rysowania
smoków lub pisania historii
o tych wspaniałych wielkich
stworach .

Młody artysta

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Tekst Edyta Przystupa rysunki Bartosz Toczko z Mieszewa
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KRZYŻÓWKA

Z nagrodą!

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

Pionowo:
1. specjalista od nowotworów
2. kilkustopniowy wodospad
3. miasto w USA
4. Memling
5. mały statek żaglowy
6. dygresja, uwaga
7. gatunek papugi
8. powieść Zoli
9. dopływ Dunaju
10. „... - floresy”
11. wyga
12. wydała m.in. album
„Biała droga”
13. skala światłoczułości
filmów
14. nandu, struś z Pampy
15. germański demon wodny
16. fuga
17. parkowy krzew
18. zakratowane w celach

19. otiatra
20. zdarte u krzykacza
21. wawelski gobelin
22. dotknięcie piłką siatki
23. zespół Agnieszki
Chylińskiej
24. kładka
25. część wyścigu
26. Gerbert Ernest,
pisarz angielski
27. rzut na boisku
28. potocznie więzienie
29. gatunek sardyny
30. ogon komety
31. dawna stolica
Górnej Birmy
32. naręcze kwiatów
33. skrzyp, pisk
34. wyspa tworząca wspólne
państwo z Trynidadem
35. rysunek na kamieniu

36. zaraz po Wodniku
37. stolica Jordanii
38. naga postać w malarstwie
39. miasto we Francji
(Bretania)
40. za nią kara
41. miasto włoskie
42. Bernard Ładysz
43. kauczuk erytrenowy
44. uszczelnia korek
45. znana Cyganka.
Poziomo:
46. szeroka rzeka
47. chwianie, kołysanie
48. kubański taniec ludowy
49. zaczerpnięcie wody
50. kupno piłkarza
51. przełożona klasztoru
52. uległ wypadkowi
53. litera przed omikronem
54. gromkie po występie

55. miasto i port
w Nowej Gwinei
56. łącznik blach
57. rywal „Ariela”
58. chroni państwo
59. odgałęzienie
60. brytyjska rozgłośnia
61. towarzysz Heraklesa
62. miasto we Włoszech
(Lacjum)
63. setki głów radzą znów
64. rzeka w Wenezueli
65. nawet leczony trwa tydzień
66. Akademia Nauk
Technicznych
67. rzadkie imię męskie
68. głoska przydechowa
69. zbliżone do bydła domowego
70. jedyny ciekły metal
71. część Budapesztu
72. Dominique Franccois ... -

astronom francuski
73. po wschodzie słońca
74. „Gorzkie ...” Polańskiego
75. ewolucja na drążku
76. japońskie wyspy
77. miasto na północny wschód od Swierdłowska
78. sport Kuleja
79. światowy potentat
komputerowy
80. matka Heliosa
81. prezydent filaretów
82. wybielacz
83. miasto w Zimbabwe
84. górmistrz
85. ślad po zagojonej ranie
86. czubajka ..., grzyb
87. sfałszowany to kiks.
PODPOWIEDŹ: ABILENE,
EBA, GAETA, KSIENI, NIKSA, NYANDA
91 573 09 96
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INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna

91 578 54 66

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

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

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

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

redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEPIS

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

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

Schab w sosie koperkowym

Składniki:
600 g schabu
500 ml bulionu
1 duża marchewka
2 ząbki czosnku
150 ml śmietanki 18%
1 łyżka mąki pszennej
pęczek koperku
przyprawy: sól i pieprz
dodatkowo: olej do smażenia
Sposób przygotowania:
Mięso myjemy, osuszamy i
kroimy na kawałki. Następnie
doprawiamy solą i pieprzem.
Kawałki mięsa smażymy z obu
stron na rozgrzanej patelni. W
garnku gotujemy bulion. Dodajemy podsmażone mięso, doprawiamy solą i pieprzem. Mięso

gotujemy na małym ogniu przez
30 minut. Po upływie powyższego czasu dodajemy marchewkę startą na średnich oczkach
tarki i przeciśnięte przez praskę
ząbki czosnku. Całość gotujemy jeszcze przez około 45 minut. Do ugotowanego mięsa dodajemy śmietankę i zagęszczamy
sos mąką. W 1/4 szklanki wody
rozpuszczamy 1 łyżkę mąki. Do
szklanki wlewamy kilka łyżek
gorącego sosu i mieszamy. Mieszankę dodajemy do sosu, dokładnie mieszamy i zagotowujemy. Dodajemy posiekany koperek. Sos gotujemy jeszcze przez
5 minut.

ogłoszenie

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym
- ubezpieczenie grupowe
TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
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• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 57641-10, lub 695-986-397
• Działkę budowlaną o pow.
3000 m2 z linią brzegową
Jeziora Woświn. Cena 30 zł/
m2. Tel. (91) 439-18-80 lub
502-914-559
• Sprzedam budynek mieszkalny Żabowo
tel 695
359 355
• 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
• Kupię w Stargardzie kawalerkę
lub mieszkanie 2 pokojowe z balkonem. Płacę gotówką. Tel. 727943-562

MOTORYZACJA

• 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

• 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 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 kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718
• Kurki
odchowane
600539790
USŁUGI

• Wnoszenie-znoszenie mebli oraz innych gabarytów
-firma Kuba Meble Stargard. Tel. 698196 463
• 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 ogólnobudowlane
kompletne wykończenia
wnętrz, malowanie, glazura, terakota, parkiety,
regipsy, docieplanie budynków. Tel. 798 523 288
• Malowanie, szpachlowanie,
tapetowanie, panele , płytki, naprawy hydrauliczne i
elektryczne,     tel. 666 047
905.
• 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
• Kompleksowe
remonty
mieszkań. Tel. 791-110-075
PRACA

• Opiekunki do Niemiec od
zaraz. 533 848 005
• Zatrudnię kierowcę C+E,
Norwegia – Czechy – Słowacja - Węgry, atrakcyjne
wynagrodzenie, Tel. 607
585 561
• AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do
1500 euro/mies. ,wyjazdy od zaraz, sprawdzone
oferty, legalnie 737 451
825 lub 737-886 -919 lub
737-489-914
• Zatrudnię
kierowcę C+E - Niemcy- wschodnie. Zakwaterowanie, umowa i stawki niemieckie,
system pracy 2/1 i inne.
Tel. 00 49 179 340 547
5 lub sms- oddzwonię.
• Zatrudnię mechanika samochodów ciężarowych.
885 555 263
• Zatrudnię murarzy. Dobre
warunki. tel. 502 568 622
• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w
Szwecji. Wszelkie informacje pod nr telefonu: +46 762
18 55 66 – Daniel
• Zatrudnię elektryków mogą
być emeryci cały, pół, ćwierć
etatu praca na budowie lub
w warsztacie. Tel. 606 824
461
• Emeryt podejmie pracę
jako struż lub dozorca. Tel.
515-716-908

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
• Kupię stare polskie komiksy
i literaturę polską. Tel. 790
716 816
• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
• Sprzedam zegarek Samsung Galaxy Gear Fit, nowy,
tel. 605 522 340
• Sprzedam TV plazmowy
42 cale LG, z dyskiem twardym, tel. 605 522 340
• Sprzedam szafkę kuchenną
brązowo-biała, z płytą indukcyjną, z blatem, tel. 605
522 340
• Sprzedam sofę skórzaną trzyosobową typu SONIA ciemny brąz, drewno, z
funkcją spania, tel. 605 522
340
• Sprzedam Pralko-suszarka
HOOVER WDXA 5117AHS, wkład 11 kg, tel. 605 522
340.
• Sprzedam drewno suche
tanio. 691 848 026
• Drewno, bukowe, dębowe,
pocięte, porąbane. Tel. 603
353 789
• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820
• Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny
wiszacy
firmy vaillant - junkers-bosch
niemiecki
do mieszkania,domu z
gwarancja
serwisowa
cena od 1.000zl tel 691
686 772
•

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

91 578 35 80
POGOTOWIE
519 546 992
WODOCIĄGOWE
(całodobowe)
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
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12-15.6.2020
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

12.06.2020 r. „Centrum”
ul. Czarnieckiego 1e
91-834-00-05
13.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

tel: 91 39 22 165
91 573 09

14.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

15.06.2020 r. „Nowa”
ul. M. Reja 5a
91-577-59-90
16.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
17.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
18.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
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
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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PGE Spójnia buduje zespół
W minionych tygodniach poznaliśmy kilka interesujących faktów związanych z budową drużyny ekstra ligowej PGE Spójni Stargard na sezon
2020/2021. Kontrakt z dziewiątym zespołem zakończonego przedwcześnie sezonu przedłużyli Tomasz Śnieg, Mateusz Kostrzewski, Kacper Młynarski oraz dwójka szkoleniowców. Natomiast nowym nabytkiem został Filip Matczak.

Tomasz Śnieg pozostanie w stargardzkiej drużynie na kolejny sezon.

Sezon 2019/20 koszykarze
PGE Spójni Stargard zakończyli
już na początku marca zajmując
9. miejsce w klasyfikacji końcowej Energa Basket Ligi. Odnieśli 10 zwycięstw w 22 meczach
niedokończonego, ze względu
na pandemię, sezonu.
Od kilka tygodni trwa jednak budowa zespołu na następny sezon, który rozpocznie się
już 27 sierpnia tego roku. Jedną z pierwszych informacji była
zatem decyzja Polskiej Grupy Energetycznej o kontynuacji współpracy ze stargardzkim klubem. W najbliższym
sezonie PGE będzie strategicz-

nym sponsorem klubu z naszego miasta. - Miło nam poinformować, że PGE Polska Grupa Energetyczna będzie kontynuowała współpracę z naszym
klubem. Wspólnie udało nam
się wypracować nowe warunki współpracy, akceptowalne
dla obydwu stron. W ramach
naszej współpracy postawiono
bardzo duży nacisk na szkolenie zaplecza pierwszego zespołu, szkoląc dzieci i młodzież już
od pierwszych klas szkoły podstawowej. Liczymy, że dzięki
temu w przyszłości coraz więcej wychowanków będzie miało możliwość grać w seniorskiej

PGE Spójni Stargard. Oczywiście również bardzo ważny jest
wynik sportowy, a drużynie seniorów uda się osiągnąć więcej niż w poprzednim sezonie przekazała w oficjalnym komunikacie PGE Spójnia Stargard.
Następnymi decyzjami było
podpisanie umów na kolejny
sezon z dotychczasowym sztabem szkoleniowym. Pierwszym
trenerem pozostanie niezwykle
doświadczony, 53-letni Jacek
Winnicki, który przejął drużynę biało-bordowych w listopadzie ubiegłego roku. Natomiast
funkcję asystenta I trenera nadal będzie pełnił Maciej Raczyński.
Kontrakty na najbliższy sezon przedłużyli ponadto Tomasz Śnieg, Kacper Młynarski
i Mateusz Kostrzewski. Każdy z nich był ważnym ogniwem drużyny w poprzednim
sezonie. Do ekstraligowej PGE
Spójni dołączy również 26-letni Filip Matczak, który występował ostatnio w warszawskiej
Legii. Jest to zawodnik grający
na pozycji rzucającego obrońcy,
ale może też pełnić rolę rozgrywającego. Ma 187 cm wzrostu i

Filip Matczak został nowym nabytkiem stargardzkiego ekstraligowca

bogaty dorobek sportowy. Reprezentował barwy narodowe
w kilku kategoriach młodzieżowych, a w 2010 roku podczas
mistrzostw świata U-17 wywalczył wraz z reprezentacją Polski srebrny medal. Na polskich
parkietach reprezentował natomiast barwy wspomnianej Legii, Stelmetu Zielona Góra czy
Asseco Gdyni.
Wciąż trwają także rozmowy z innymi zawodnikami.
Być może do Stargardu powró-

ci więc Marcin Dymała, który
poprzedni sezon spędził w I-ligowym Mieście Szkła Krosno. Prawdopodobnie z zespołem pozostanie Adam Brenk.
Wszystko wskazuje natomiast,
że Piotr Pamuła i Bartosz Bochno zakończą współpracę ze
stargardzkim klubem. Podobnie jak uczynił to najlepszy
strzelec PGE Spójni Amerykanin Ray Cowels, który wrócił
do Stanów Zjednoczonych.
M.B.

XLIX Ogólnopolski Konkurs Statystyczny

Jakub Wiśniewski z ZS nr 2 najlepszy w Polsce
Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 wzięli udział w XLIX Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym przez Centralną Bibliotekę Statystyczną im. Stefana Szulca w Warszawie pod patronatem Prezesa GUS. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu jednego z trzech tematów w oparciu
o wiedzę uzyskaną z Małego Rocznika Statystycznego Polski.
Konkurs zakończył się sukcesem ucznia Zespołu Szkół
nr 2 – Jakuba Wiśniewskiego
z klasy 2L1 Technikum Zawodowego, który zajął I miejsce
w Polsce. Praca konkursowa
na temat: „Na podstawie Małego Rocznika Statystycznego
reklama

Polski (edycja 2019 lub 2018)
oceń opłacalność produkcji
rolnej w Polsce” została napisana pod kierunkiem p. Jolanty
Stępczyńskiej. To duży sukces
biorąc pod uwagę stale rosnące
zainteresowanie uczniów szkół
ponadgimnazjalnych tym kon-

kursem i setki prac ocenianych
przez komisję konkursową.
Dyrektor Zespołu Szkół
nr 2 – Pan Marcin Przepióra
oraz wicedyrektor – p. Jolanta Stepczyńska pogratulowali uczniowi zwycięstwa i przekazali laptopa - nagrodę konkursową ufundowaną przez
organizatora konkursu. Sukces ucznia osiągnięty w warunkach tak dużej konkurencji
jest wynikiem dużego zaangażowania Jakuba w przeprowadzenie badań lokalnych, opracowanie ciekawych wniosków
oraz przygotowanie starannej prezentacji zdobytych danych. Laureat serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które
wzięły udział w badaniu statystycznym i przyczyniły się do
tego sukcesu.
Jacek Podgórski

Jakub Wiśniewski zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym
91 573 09 96

