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Pożar śmieci
W Tarnowie dachowało BMW w Łęczycy
Gmina Suchań

W minioną sobotę
20 czerwca w jednej z
miejscowości w Gminie
Suchań doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem samochodu osobowego.

Wczoraj strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej zostali
zadysponowani do pożaru śmieci, do którego doszło na
wysypisku śmieci w Łęczycy.
Strażacy zgłoszenie o pożarze odebrali o godzinie 7.50. Po
dojeździe na miejsce zdarzenia
okazało się, że pożarem obję-

Jak poinformował nas podkom. Krzysztof Wojsznarowicz
ze stargardzkiej Policji do zdarzenia doszło w miejscowości Tarnowo. 19-letni kierowca BMW jadący od strony Dobrzan w kierunku Suchania nie
dostosował prędkości jazdy do
warunków panujących na drodze co skutkowało tym, że na
łuku drogi stracił panowanie
nad pojazdem. Auto zjechało z
drogi i dachowało na poboczu.
Dodatkowo tył auta zahaczył o
ogrodzenie pobliskiego domu.
Kierowca był trzeźwy i w
wyniku zdarzenia nie doznał
żadnych obrażeń ciała. Został
ukarany mandatem karnym.
red

te są śmieci na jednym z tirów,
którzy przywiózł odpady na wysypisko śmieci.
red

Kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków na drodze co skutkowało
dachowaniem pojazdu. Foto. OSP w Suchaniu

W mieście pojawiły się stojaki na rowery
Stargard systematycznie staje się coraz bardziej przyjazny rowerzystom. Niedawno na
ul. J. Piłsudskiego – na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej do placu Wolności na jezdni wymalowano 1,5 m pas ruchu dla cyklistów. Teraz na tej trasie – po obu
stronach – zamontowano 8 stojaków dla jednośladów.

Miłośnicy jazdy rowerowej będą mieli
gdzie zaparkować swoje pojazdy. W mieście pojawiło się 8 stojaków na rowery

Dzięki temu bez problemu zostawimy rower w pobliżu sklepu
lub punktu usługowego. Stojaki
ze stali nierdzewnej dają też możliwość przypięcia jednośladu. Po
zrobieniu zakupów można ruszyć w dalszą trasę. W maju połączono istniejące w mieście drogi dla rowerów z ulicami, przez
które trudno było nimi przejechać. W efekcie jazda przez centrum jest bezpieczniejsza. Tam,
gdzie ze względów technicznych
nie można wybudować tradycyjnej ścieżki rowerowej, przejazd wyznaczono z zachowaniem
wszystkich zasad bezpieczeństwa
i ruchu drogowego. W ten spo-

sób uzupełniono istniejących już
w sumie ponad 30 km ścieżek.
Cykliści dojeżdżają do różnych
miejsc w Stargardzie. Docierają też chociażby do dróg wybudowanych dla nich już wcześniej
na wylotach z miasta. Wciąż analizowane są możliwości tworzenia kolejnych tras dla kierujących jednośladami. Wiadomo
na pewno, że po kompleksowej
przebudowie ul. S. Wyszyńskiego, powstanie tam samodzielna
ścieżka rowerowa.
Stojaki ze stali nierdzewnej zamontowane w ciągu ul. J. Piłsudskiego kosztowały 5600 zł.
Info UM/opr red

Wczoraj strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Parlinie gasili pożar śmieci na
jednym z tirów
Ogłoszenie

Gmina Stargard

Dowóz mieszkańców na wybory
Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski , informuje że w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca istnieje możliwość skorzystania z transportu indywidualnego do lokali wyborczych położonych na terenie Gminy Stargard.
Chęć skorzystania z transportu indywidualnego należy wcześniej zgłosić dzwoniąc pod jeden z
numerów: 790-212-561, 500-155-262, 69- 401-559, 91/561 34 24
Info UG Stargard/opr red

91 573 09 96
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Chcemy, aby turystyka w Stargardzie weszła w nowy wymiar
Epidemia koronawirusa odbije się negatywnie na branży turystycznej nie tylko w kurortach, ale również w miastach takich jak Stargard. Jak Miasto
chce zachęcić turystów do przyjazdu?
głymi jednostkami stale rozsze- tyckiej, zarówno slow, jak i fast. ście mają zabytki, które zostały
rza działania promocyjne. Wraz Na terenie miasta można rów- wpisane na listę Pomników Hiz Muzeum Archeologiczno-Hi- nież przyjemnie spędzić czas od- storii Prezydenta RP, w tym Kostorycznym, Centrum Informa- wiedzając jedną z wielu kawiarni, legiata oraz średniowieczny syscji Turystycznej, Towarzystwem cukierni, czy lodziarni. W mie- tem obronny z murami systemem
Przyjaciół Stargardu opracowa- ście działają również dwa bardzo baszt, bram i bastei. Dlatego tak
ne i wydane zostały przewodni- popularne browary warzące wła- istotne dla miasta jest pozyskanie
ki po Stargardzie: Stargard mi- sne wyroby piwowarskie. Osoby środków w celu udostepnienia tuaktywnym wy- rystom zwiedzania w środku, a
niprzewodnik w 3rjęzykach
e
k (poll
a zainteresowane
m
a
ski, niemiecki, angielski), prze- poczynkiem mogą korzystać z nie tylko oglądania z zewnątrz zawodnik Stargard Gwiazdozbiór infrastruktury sportowej: base- bytków gotyku ceglanego.
Gotyku oraz chociażby Stargard nów, hali sportowej, boisk sporMiasto pracuje
Praktyczny Przewodnik Tury- towych, kręgielni, kortów teninad rozpoznawalnością
styczny. Broszury te są rozdawa- sowych, szlaków pieszo-biegoStargard jest miastem bez komne przyjezdnym turystom i prze- wych, dróg rowerowych i wielu pleksów z bogatą ofertą turykazywane dalej. Przedstawicie- innych. W Stargardzie przyjezd- styczną, które wciąż pracuje nad
le Urzędu Miejskiego wyjeżdża- ni mogą również skorzystać z te- rozpoznawalnością. W najbliżją również na targi turystyczne i atru, kina, posłuchać koncertów szym czasie będziemy stawiać na
promują miasto nie tylko w Pol- znajdujących się m. in. w ofercie jeszcze szerszą promocję Stargarsce, ale i zagranicą (Berlin, Po- Stargardzkiego Centrum Kultu- du, tak aby coraz więcej turystów
znań i Szczecin). Od paździer- ry. Wielbiciele sztuki mogą sko- chciało odwiedzać nasze mianika 2019 działa również nowa rzystać z wieczorów organizo- sto. - Równolegle pracujemy nad
Światowa Organizacja Turystyki kie związane ze szlakami tury- strona www.stargard.pl, która wanych przez galerię sztuki Bra- przygotowaniem gotowych papowiązana
z
Organizacją stycznymi takimi jak „Stargard- stanowi platformę informacyj- ma. Muzeum Archeologiczno- kietów turystycznych sprofilowaNarodów
Zjednoczonych Klejnot Pomorza”. Największą ną i promocyjną miasta. Na stro- -Historyczne przygotowało sze- nych pod potrzeby konkretnych
szacuje, że z powodu pandemii popularnością cieszy się Kolegia- nie dostępny jest zaktualizowany roką ofertę wystaw i warsztatów grup odbiorców, a wraz z nimi
koronawirusa w 2020 roku może ta Najświętszej Maryi Panny Kró- w 2019 roku wirtualny spacer po skierowanych do chętnych. Wiele nowych, odświeżonych form pronastąpić spadek liczby podróży lowej Świata. - Ruch turystyczny Stargardzie (Stargard 360 stop- wydarzeń typu outdoor organi- mocji. Chcemy, aby turystyka w
turystycznych na świecie o oko- w Stargardzie przyjmuje głównie ni). Multimedialna prezentacja zowanych jest w Parku Chrobre- Stargardzie weszła w nowy wyło 60-80 procent. Turystyka kra- charakter poznawczy, krótkopo- pozwala odwiedzającym obej- go w Teatrze Letnim (koncerty, miar, dlatego wszystkie aktualjowa to nie tylko letnie wypady bytowy, przejezdny, miejski, naj- rzeć zdjęcia stargardzkich atrak- Kino na leżakach).
ne projekty turystyczne opracoPolityka turystyczna Gminy wywane są z myślą, iż w bliskiej
do nadmorskich kurortów czy zi- częściej organizowany indywidu- cji, zarówno na zewnątrz jak i wemowe w góry, ale również pozna- alnie- poinformował Piotr Sty- wnątrz. Wszystkie są wykonane Miasto Stargard zmierza w kie- przyszłości nowoczesna aplikacja
runku wzmocnienia funkcji tu- na telefony komórkowe pozwoli
wanie wielu ciekawych zakątków czewski. Dodał, że głównym mo- w technologii 360 stopni.
W Stargardzie jest odpowied- rystycznej miasta w oparciu o ist- mieszkańcom i zwiedzającym na
kraju. Turyści odwiedzają także tywem jest potrzeba poznawcza,
niejące zasoby przyrodnicze, kul- dostęp do bazy wydarzeń kultunia infrastruktura
Stargard. W Centrum Informacji związana z walorami historyczPiotr Styczewski dodał, że in- turowe i historyczne, w harmo- ralnych, sportowych, jak również
Turystycznej w 2018 r. z informa- no-kulturowymi lub etnograficzcji turystycznej skorzystały 4462 nymi Stargardu. Największa fre- frastruktura turystyczna w Star- nii z priorytetami Strategii Roz- wygodnego zwiedzania przy użyosoby, a w 2019 r.- 5090 osób. kwencja turystów w Stargardzie gardzie jest zróżnicowana i do- woju Turystyki w Województwie ciu wirtualnych tras, filmów oraz
stosowana do obecnego
charak- Zachodniopomorskim
(ok. 10 000
osób) zbiega się zaStargardzcy
przewodnicy
w 2018| Krawiec
do 2020
audio-przewodników| Fryzjer
| Stolarz
| Sprzedawca
| Murarz-Tynkarz
| | Ogrodnik
| Kucharz | Piekarz
| Cukiernik
| Elektryk |poinforr. obsłużyli łączenie 32 wyciecz- zwyczaj z organizowanymi przez teru turystyki w naszym mieście. roku. Cele polityki turystycznej mował Piotr Styczewski.
Mechanik
pojazdów
zabudowy
i robótzawierają:
wykończeniowych
w budownictwie
- Posiadamy
rozwiniętą ofertę
ki, a w 2019 r.|było
ich 37. Wrażemiasto i samochodowych
stowarzyszenia stałymi | Monter
wykreowanie konkuDążymy też do | zagospodaronie robią także liczby odwiedzin imprezami plenerowymi, taki- bazy noclegowej skierowaną dla rencyjnych produktów turystycz- wania miejsc wokoło mniejszych
Muzeum Archeologiczno-Histo- mi jak Art Festival, Dni Stargar- osób przybywających na poby- nych skierowanych do zróżnico- atrakcji turystycznych, takich jak
rycznego, Bastei i Kolegiaty. W du, Bieg o Błękitną Wstęgę czy ty krótkoterminowe (hotele), jak wanej grupy odbiorców, rozwój i Krzyż Pokutny z 1542 r. (naj2018 r. było to 20 750 osób, a w Old Tow. Zaobserwować moż- i długoterminowe (apartamenty) modernizację
infrastruktury
na większy w Europie) oraz 15. PoCykl kształcenia:
3 lata
2019 r.- 16 342 osoby.
na również ruch związany z tu- o podobnym standardzie- mó- potrzeby turystyki, rozwój zaso- łudnika. Trzeba wziąć pod uwaDlarystyką
uczniów
spoza
powiatu
istnieje
bezpłatnego
i wyżywienia
wił. możliwość
Oferta gastronomiczna
jest zakwaterowania
wodną
(spływy
po Inie),
Oferta promocyjna
bów ludzkich w obszarze
wartości gę, że sytuacja związana z trwapieszą (rajdy organizowane przez różnorodna i na odpowiednim krajoznawczych, przyrodniczych jącą epidemią koronawirusa
jest rozszerzana
Piotr Styczewski z Urzędu PTTK), biegową, biznesową i re- poziomie. Restauratorzy oferu- i kulturowych oraz rozbudowę będzie powodowała opóźnienia
ją mieszkańcom i przyjezdnym informacji i promocji turystycz- w realizacji wszystkich zamieMiejskiego poinformował, że tu- ligijną.
ryści odwiedzający Stargard najUrząd Miejski we współpra- m.in. dania kuchni polskiej, eu- nej. Niezaprzeczalnie najwięk- rzeń- mówił Piotr Styczewski.
chętniej zwiedzają zabytki gotyc- cy ze stowarzyszeniami i podle- ropejskiej, amerykańskiej i azja- szy potencjał turystyczny w mieMP

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

Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia
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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Bridgestone

Ze Stargardu wyjechało dziesięć milionów opon
Nowoczesny zakład produkcyjny, niemalże 1 000 miejsc pracy, tysiące opon każdego dnia – Bridgestone z sukcesami działa w naszym mieście.
Fabryka powstała w 2008 r. w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii.
Cieszę się, że koncern współtworzy lokalny przemysł. Rozwój i innowacje Bridgestone
w Stargardzie przekładają się
także na atrakcyjność zarówno
miasta, jak i regionu – mówił
prezydent Rafał Zając.
Firma świętuje wyprodukowanie 10 000 000 opon. W
PPNT zlokalizowany jest jeden z
najnowocześniejszych zakładów
Bridgestone w Europie. Każdego
dnia ponad 4 000 opon opuszcza
linię produkcyjną – są przeznaczone przede wszystkim do samochodów ciężarowych i autobusów.
- Pozycja Bridgestone w Stargardzie jest ugruntowana. Dziesięciomilionowa opona potwierdza ten fakt i pokazuje wciąż rosnący potencjał produkcyjny firmy. Cieszę się, że od 12 lat koncern współtworzy lokalny przemysł. Rozwój i innowacje Bridgestone w Stargardzie przekładają się także na atrakcyjność
zarówno miasta, jak i regionu.
Z nadzieją patrzę na trwającą
rozbudowę zakładu w naszym

Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. Liczę na
dalszy, dynamiczny rozwój firmy, który pozwoli obronną ręką
przechodzić każde trudności
gospodarcze – mówił prezydent
Rafał Zając.
Opony produkowane w Stargardzie trafiają m.in. do samochodów marki Daimler, IVECO, Volvo i Scania. Jubileuszowa opona to Bridgestone Duravis R002, przeznaczona do
wszystkich rodzajów pojazdów
ciężarowych. Dzięki wyjątkowej wytrzymałości i długiej żywotności umożliwia obniżenie
kosztów przejechanego kilometra, a jednocześnie zapewnia doskonałą przyczepność przez cały
rok. Takie realizacje możliwe są
dzięki zaangażowanej kadrze. –
Ważne w tych wszystkich procesach są osoby zatrudnione w fabryce. Te, które pracują nie tylko na wyniki koncernu. Dzięki
tym ludziom na drogach w Polsce, ale także za granicą jest po
prostu bezpieczniej. Umożliwia
to jakość oferowana przez Brid-

Firma Bridgestone świętowała wyprodukowanie dziesięciu tysięcy opon

gestone – mówił prezydent Rafał Zając.
Koncern rozpoczynał działalność w czasie kryzysu w 2008 r.
– Nasze ówczesne doświadczenia pokazują, że przy tak dużej
skali operacji należy wykraczać
poza problemy krótkoterminowe i skupiać się na celach długo-

Lidl potwierdza:

Info UM/opr red

Pochówki 19.06.2020
ALICJA SOBIEGRAJ, lat 87, zmarła 17.06
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 9.00 na Starym Cmentarzu
STEFANIA ZIĘBA, lat 87, zmarła 16.06

Rzecznik prasowy sieci Lidl Polska potwierdził informacje, które przekazaliśmy w
ostatnim wydaniu Dziennika Stargardzkiego. Na Osiedlu Pyrzyckim powstanie kolejny sklep Lidl w naszym mieście.
siąt sklepów rocznie i takie tempo
ekspansji planujemy utrzymać,
rozwijając się w sposób organiczny – wyjaśnia Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska.
- Stargard jest dla nas interesującym miastem, dlatego w związku
z ciągłym rozwojem sieci naszych
sklepów planujemy otworzyć
nowy sklep Lidl Polska na terenie Osiedla Pyrzyckiego. Inwestu-

gestone w Stargardzie.
Firma wciąż się rozwija – w
przeciągu ostatnich 5 lat zwiększyła się powierzchnia stargardzkiej fabryki i wzrosło zatrudnienie. W 2020 r. prawie
1000 osób pracuje na blisko 160
000 m2.

Odeszli do wieczności...

Na Osiedlu Pyrzyckim
powstanie kolejny sklep
W ostatnim wydaniu Dziennika Stargardzkiego informowaliśmy o tym, że w Stargardzie ma powstać kolejny Lidl.
Niedawno informacja ta została potwierdzona przez rzecznika prasowego sieci Lidl Polska.
- Chcielibyśmy poinformować,
iż sieć sprzedaży Lidl Polska liczy w tej chwili ponad 700 sklepów, ulokowanych na terenie całego kraju. Otwieramy kilkadzie-

terminowych. Kryzys wywołany
pandemią zmusił nas do przejściowego ograniczenia działalności. W dalszym ciągu jednak
planujemy długoterminowo zarówno z klientami, lokalnymi
partnerami, jak i naszymi pracownikami – mówił Piotr Kozłowski, dyrektor fabryki Brid-

jemy w miejscowościach powyżej
8 000 mieszkańców, w lokalizacjach dobrze skomunikowanych z
możliwością budowy dużego parkingu. W tym momencie jest zbyt
wcześnie, abyśmy mogli przekazać bardziej szczegółowe informacje – dodaje Aleksandra Robaszkiewicz. Dodajmy, że będzie
to już trzeci sklep Lidl w naszym
mieście.
KR

Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
ROBERT CHMIEL, lat 56, zmarł 13.06
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 23.06.2020
DANUTA KOWALAK, lat 65, zmarła 18.06
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu
DANIELA STASIAK, lat 77, zmarła 19.06
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 24.06.2020
HENRYK SMARDZEWSKI, lat 68, zmarł 18.06
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu

reklama

W oddali widać rozbudowujące się Os. Pyrzyckie. A w widocznym miejscu ma w związku z tym powstać trzeci już w naszym
mieście dyskont Lidl.JPG
91 573 09 96
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Od dawna nie było koszone...

Zarośnięty Stargard
Pandemia spowodowała, że w wielu obszarach delikatnie mówiąc, odpuszczono sobie dbanie o wygląd miejskich i powiatowych ulic. Wystarczy
przejść się po Stargardzie i bez trudu można zaobserwować’ pozarastane pobocza. Trawniki nie są koszone nie tylko przy głównych ulicach ale
również w miejskich parkach. O to co jest tego powodem, pytaliśmy poszczególne służby, zarówno miejskie, jak i powiatowe i wojewódzkie.

Zarośla można zaobserwować w wielu miejscach w Stargardzie

W Stargardzie jest czterech zarządców dróg publicznych, którzy zabiegi utrzymaniowe, w tym
koszenie poboczy, zieleńców i
innych terenów pasa drogowego, prowadzą we własnym zakresie, zgodnie z własnym harmonogramem oraz budżetem.
Oprócz tego jest bardzo wielu
zarządców dróg wewnętrznych.
Zarządcą ulic miejskich jest Prezydent Miasta Stargard (jest to
większość ulic w Stargardzie).
Zarządcą dróg powiatowych jest
Zarząd Powiatu Stargardzkiego, a nadzór nad nimi pełni Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie. Są to ulice w przebiegu dróg powiatowych oraz ulice
powiatowe. Zarządcą dróg wojewódzkich jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, a nadzór nad drogami pełni Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich - Rejon
Dróg Wojewódzkich w Stargardzie. Zarządcą dróg krajowych
jest Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad – Oddział w Szczecinie – Rejon Stargard. Zapytaliśmy zatem dlaczego pobocza i pasy zieleni wciąż
nie zostały wykoszone? - Jako
przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych mogę odpowiedzieć
na pytania dotyczące dróg powiatowych. Koszenie terenów zielonych ulic powiatowych na terenie
miasta Stargard odbywa się przez
cały okres wiosenno - letni, sukcesywnie, wg harmonogramu. Odpowiedzialność za stan pasa drogowego dróg powiatowych ponoszą pracownicy Służby Drogowej
Zarządu Dróg Powiatowych w
Stargardzie. W wyniku postępowania konkursowego usługi pielęgnacji zieleni na terenie miasta
Stargard dla ZDP świadczy firma PUH Taxus Stanisław Krasicki Jacek Krasicki. Po postępowaredakcja@dziennikstargardzki.pl

niu konkursowym kwota umowy na zadanie „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Stargard w
2020 roku” wynosi 72800,00 zł,
wyniki postępowania konkursowego wraz z protokołem dostępne są na naszej stronie www. W
maju b.r. dokonano koszenia przy
ulicach Szczecińskiej, Brzozowej,
Żeromskiego – informuje Ewa
Trypuć, Kierownik Sekcji Służby
Drogowej. Do opisywanej sytuacji odniósł się także Kierownik
Rejonu Dróg Wojewódzkich w
Stargardzie. - Pierwsze koszenie
ulic w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 106 tj. ulicy Broniewskiego,
Warszawskiej, Staszica oraz Szosy Maszewskiej zostało wykonane
na przełomie miesiąca kwiecień
– maj. Natomiast odchwaszczanie chodników zostało wykonane w miesiącu czerwcu. Powyższe
prace wykonywane są zgodnie z
przyjętym harmonogramem oraz
w ramach przyznanych środków
na ten cel w wysokości 66 000 zł.
W wyniku postępowania przetargowego prace te prowadzi na terenie miasta Stargard firma Wirmar Mariola Suchańska z siedzibą w Szczecinie pod nadzorem
pracowników Służby Drogowej
Rejonu Dróg Wojewódzkich w
Stargardzie - wyjaśnia Wojciech
Józwa. Z kolei Zarząd Usług Komunalnych odpowiada za czystość i porządek na terenach zieleni miejskiej takich jak parki,
zieleńce oraz w pasach drogowych dróg miejskich. ZUK porusza się jednak w ramach budżetu Miasta. - W związku z
ogólną sytuacją w kraju, obowiązuje nas szczególna ostrożność i
oszczędność w stosunku do wydatkowania pieniędzy - wymusza
to weryfikację niektórych działań
uznawanych dotychczas za standardowe – informuje Monika Jarosz-Szczepaniak, Z-ca Dyrek-

tora - Ogrodnik Miejski. Jak informuje ZUK, priorytetem jest
utrzymanie czystości, przez co
należy rozumieć opróżnianie koszy ulicznych i parkowych oraz
utrzymanie czystości jezdni i
chodników oraz alei parkowych
i cmentarnych. Decyzję o koszeniu podejmuje zawsze zarządca/
użytkownik lub właściciel terenu. ZUK nie odpowiada za tereny m.in. spółdzielni, wspólnot
mieszkaniowych, szkół, oraz te-

skwerów. - Koszenie trawników
ma swoich zwolenników, ale też
coraz większą rzeszę przeciwników, co potwierdzają kontakty
telefoniczne, mailowe i osobiste
z Mieszkańcami Stargardu. Nie
należy pomijać niezaprzeczalnych, następujących faktów: Przy
obecnie trwającej (a powtarzającej się od trzech lat) ogromnej suszy, trawa jest wyschnięta; po koszeniu taki trawnik jawi się jako
żółte, suche ściernisko; w niektórych przypadkach efekt jest wyjątkowo smutny i nietypowy dla
naszej strefy klimatycznej. Koszenie to dodatkowa emisja spalin i
hałasu. Skoszony trawnik nie ma
praktycznie żadnej wartości dla
małych zwierząt, w tym dla owadów zapylających: pszczół, motyli
itp, oraz ptaków. Koszenie wpływa także na przesuszanie się trawy i wierzchniej warstwy gleby,
co zwiększa zapylenie powietrza.
Krótka trawa zatrzymuje znacznie mniej wilgoci i ułatwia jej parowanie z ziemi. Częste koszenie
ma także negatywne aspekty społeczne. Urządzenia koszące generują spaliny oraz hałas, któ-

Im wyższe źdźbła, tym lepiej. Pomiary przeprowadzone pokazują,
że trawnik może być nawet o 30
st. chłodniejszy od asfaltu i o 20
st. od gołej ziemi. Wiele ptaków
żywi się nasionami traw i owadami. Im wyższa trawa, tym więcej nasion i owadów, a te z kolei
przyciągają ptaki. Dzięki temu w
naturalny sposób łańcuch żywieniowy nie ulega zaburzeniom, a
tym samym mniej potrzebne stają się opryski przeciw np. komarom czy meszkom. Wiele osób w
związku z zaprzestaniem koszenia obserwuje zwiększenie ilości
populacji i lęgów ptaków – wyjaśnia Monika Jarosz-Szczepaniak. Jak informuje ZUK, poza
boiskami i polami golfowymi,
gdzie trawa pełni funkcję podłoża do gry, trawy trzeba kosić
tam, gdzie mogą ograniczać widoczność w pasach drogowych,
a tym samym stwarzać niebezpieczeństwo na drodze. - Mając
na uwadze nie tylko zmiany klimatyczne i problemy ekologiczne, które musimy traktować bardzo poważnie - im mniej ingerujemy w naturę, tym większą szan-

Wysoka trawa występuje także w miejskich parkach

renów prywatnych. Pierwsze koszenie odbyło się w maju, jednak
miało ono charakter fragmentaryczny i dotyczyło głównie okolic skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz miejsc wpływających
na zachowanie bezpieczeństwa
pieszych. Parki zostały częściowo wykoszone na przełomie
maja i czerwca - koszenie obejmowało pasy wzdłuż głównych
alei parkowych, obkoszone zostały ławki i kosze na śmieci oraz
tereny wokół placów zabaw dla
dzieci oraz części parków bezpośrednio przylegające do ulic.
Obecnie trwa drugie, ograniczone koszenie pasów drogowych po zakończaniu prac w pasach drogowych rozpocznie się
drugie, również fragmentaryczne koszenie na terenie parków i

ry negatywnie wpływa na zdrowie i komfort życia mieszkańców
miast. Trawa to jeden z największych producentów tlenu i pochłaniaczy dwutlenku węgla. Trawa
obniża temperaturę powietrza.

sę dajemy na przetrwanie nie tylko rozmaitym gatunkom roślin
i zwierząt, ale i sobie – kończy
Monika Jarosz-Szczepaniak.

Podziękowania

Podziękowanie

Serdeczne podziękowania
Wszystkim za modlitwę, kondolencje
i udział w uroczystościach
pogrzebowych

śp. JANA HAFTMANA
składa RODZINA
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Powiat stargardzki działa na rzecz osób niepełnosprawnych

Dbają o integrację i aktywizację
Rada Powiatu Stargardzkiego przyjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2019 roku Powiatowego Programu Działań
na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na lata 2019-2021. Informacje opisuje szereg niezwykle ważnych zadań, jak choćby
aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, czy też integracja społeczna. W minionym roku 14 organizacji pozarządowych zrealizowało 31
zadań w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki dofinansowanych ze środków PFRON kwotą 92 tys. zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, realizuje zadania na rzecz
osób niepełnosprawnych

Informacja z realizacji w 2019
roku Powiatowego Programu
Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na lata 2019-2021 stanowi
jeden z elementów jego wykonywania. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w
Stargardzie oraz Społeczna Rada
do spraw Osób Niepełnosprawnych w Stargardzie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt. Przedstawiony podczas sesji program skierowany jest do
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu stargardzkiego oraz
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej działających
na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych. Misją Programu
jest wspieranie wszelkich działań
na rzecz osób niepełnosprawnych i udzielanie pomocy tym
osobom w korzystaniu z wolności, praw człowieka oraz obowiązków obywatela zagwarantowanych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Działania na
rzecz osób niepełnosprawnych
w powiecie stargardzkim realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, Powiatowy Urząd Pracy,
Powiatową Społeczną Radę ds.
Osób Niepełnosprawnych oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, jak również przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z
niepełnosprawnością oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Współpraca oraz zaangażowanie wyżej wymienionych instytucji pozytywnie wpływa na poprawę warunków funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznym. Powiat stargardzki, podejmując w 2019 roku
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kierował się misją

Powiatowego Programu Działań
na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Stargardzkim na
lata 2019-2021, którą jest wspieranie wszelkich działań osób niepełnosprawnych i udzielanie pomocy tym osobom w korzystaniu
z wolności, praw człowieka oraz
obowiązków obywatela zagwarantowanych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostki
organizacyjne, realizując zadania, dążyły do tworzenia warunków zapewniających trwałą poprawę sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców powiatu stargardzkiego i osiągania przez nich
możliwie wysokiego poziomu
funkcjonowania społecznego.
Integracja społeczna
osób niepełnosprawnych
O dofinansowanie ze środków
PFRON do organizacji sportu,
kultury, rekreacji i turystyki dla
osób niepełnosprawnych mogą
ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie
posiadają osobowości prawnej.
Pod warunkiem, że prowadziły
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia
wniosku i zapewniły posiadanie
środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w części nieobjętej dofinansowaniem,
tj. minimalnej wysokości 40%
kosztów całego przedsięwzięcia. Wskazana forma rehabilitacji społecznej cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych działających w powiecie
stargardzkim. W 2019 roku do
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie wpłynęło 31 wniosków
od 14 organizacji na dofinansowanie różnego rodzaju imprez
integracyjnych, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do teatru,
spotkań
okolicznościowych.

Dofinansowanie ze środków
PFRON na dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji
i turystyki w 2019 roku wyniosło 92 013,00 zł. Realizatorem zadania było Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Stargardzie
we współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi na
rzecz osób niepełnosprawnych
na terenie powiatu stargardzkiego. Kolejnym działaniem jest likwidacja barier w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w
przestrzeni publicznej poprzez
wydawanie kart parkingowych
dla osób do tego uprawnionych.
Karty parkingowe przysługują osobom z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności i placówkom zajmującym się opieką,
rehabilitacją lub edukacją osób
niepełnosprawnych. Jest to jedyny dokument uprawniający
osoby niepełnosprawne do parkowania w wyznaczonych miejscach. Realizatorem zadania był
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w
Stargardzie, który obsługuje powiat stargardzki oraz powiat łobeski. W roku sprawozdawczym
wydano 661 kart parkingowych
dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu stargardzkiego.
Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie działa zakładka pn. „Niepełnosprawność
– dowiedz się więcej”. W roku
sprawozdawczym systematycznie aktualizowano informacje na
temat: orzecznictwa, dofinansowania ze środków PFRON, rehabilitacji zawodowej, „Aktywnego
Samorządu”, kart parkingowych,
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, elektronicznego
biuletynu PFRON. Przedmiotowa zakładka zawiera również do
pobrania aktualne wnioski dla
osób niepełnosprawnych. Realizatorem zadania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie. Z opublikowanego
w BIP Starostwa Powiatowego w
Stargardzie rejestru stowarzyszeń
i fundacji funkcjonujących na terenie powiatu stargardzkiego wyodrębnione zostały organizacje
pozarządowe działające na rzecz
osób niepełnosprawnych. Lista
organizacji została zamieszczona
na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie, w zakładce „Nie-

pełnosprawność – dowiedz się
więcej” w dziale „organizacje pozarządowe”. Wyłoniono 19 organizacji pozarządowych, które na
terenie powiatu stargardzkiego
zajmują się działaniami na rzecz
osób z niepełnosprawnościami.
Zadania zrealizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie wraz z Wydziałem
Zarządzania Bezpieczeństwem
Starostwa Powiatowego w Stargardzie.
Aktywizacja zawodowa
i edukacyjna
Liczba osób posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności
zarejestrowanych w Powiatowym
urzędzie pracy w Stargardzie na
dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 140, z tego 127 osoby bezrobotne i 13 osób poszukujących
pracy. Wszystkie osoby korzystały z usług pośrednictwa pracy. Z poradnictwa zawodowego
skorzystało 55 osób z niepełnosprawnościami. W 2019 roku ze
środków Funduszu Pracy przeszkolono 2 osoby z niepełnosprawnościami i 1 osoba została
skierowana na staż. Z Europejskiego Funduszu Społecznego 1
osobę skierowano na staż. Z subsydiowanych form pracy (staże)
oraz stypendiów stażowych realizowanych ze środków PFRON
nie skorzystała żadna osoba. Zadanie realizowane było przez Powiatowy Urząd pracy w Stargardzie. PUP zajmował się także
promocją zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez pomoc
finansową na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
przyznano w 2019 roku: środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 osoba z niepełnosprawnością; refundację kosztów
wyposażenia stanowiska pracy
– 1 osoba. Ze środków Funduszu Pracy zatrudnionych zostało: w ramach robót publicznych
– 4 osoby z niepełnosprawnościami (jedna osoba pracowała w
roku 2019 dwukrotnie w ramach
robót publicznych – finansowano zatem 5 etatów dla 4 osób); w
ramach prac interwencyjnych –
1 osoba. W ramach środków finansowych PFRON w 2019 roku
przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla
2 osób z niepełnosprawnościa-

mi w wysokości 40 000,00 zł. W
roku sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie
osobom z niepełnosprawnościami środków na rozpoczęcie działalności rolniczej albo wniesienie
wkładu do spółdzielni mieszkaniowej. Stargardzki PUP realizował również zadanie dotyczące
refundacji kosztów zatrudnienia
osób niepełnosprawnych oraz
kosztów wyposażenia stanowiska
pracy osób niepełnosprawnych.
W ramach środków finansowych
PFRON w 2019 roku sfinansowano koszt wyposażenia stanowiska pracy dla 1 osoby z niepełnosprawnością w wysokości
40 000,00 zł. Ważnym zadaniem
była również pomoc osobom
niepełnosprawnym w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie
kosztów edukacji w ramach Modułu II pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”. W 2019
roku rozpatrzono pozytywnie 37
wniosków osób z niepełnosprawnościami, na podstawie których
dofinansowano kształcenie na
poziomie wyższym ze środków
PFRON w ramach „Aktywnego
Samorządu” Moduł II. Pozytywnie rozpatrzono: 15 wniosków w
I semestrze roku akademickiego
2018/2019 na kwotę 35 391,00 zł;
22 wnioski w II semestrze roku
akademickiego 2019/2020 na
kwotę 60 965,00 zł. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Stargardzie.
Dofinansowanie w 2019 roku
wyniosło 96 896,00 zł. Działania
PCPR obejmowały także pomoc
w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka
będącego pod opieką wnioskodawcy-osoby niepełnosprawnej,
przebywającego w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu
opieką w ramach Modułu I Obszar D pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd”. W 2019
roku rozpatrzono pozytywnie 3
wnioski osób z niepełnosprawnościami, na podstawie których
dofinansowano pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej ze środków
PFRON w ramach „Aktywnego
Samorządu” Moduł I. Dofinansowanie w 2019 roku wyniosło 4
520,00 zł.
KR
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Grzędzice: 621 osób podpisało petycję przeciw powstaniu PSZOK

Mieszkańcy obawiają się smrodu
Mieszkańcy Grzędzic podpisali petycję przeciwko postawieniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości
Grzędzice. Petycja, którą radna Agnieszka Bieniek złożyła właśnie do Urzędu Gminy Stargard została podpisana przez 621 mieszkańców. Tymczasem przewodniczący radny Sebastian Janiak informuje, że PSZOKU w miejscowości Grzędzice nie będzie.

PSZOK w Radomierzycach

- Złożyłam w Urzędzie Gminy
Stargard petycję dotyczącą sprzeciwu mieszkańców Grzędzic w kwestii postawienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Grzędzicach i terenie przyległym. Pod petycją podpisało się 621 mieszkańców! Dziękuję Wszystkim za zaangażowanie
i poparcie akcji oraz za pomoc w
zbieraniu podpisów – informuje
radna Agnieszka Bieniek. W petycji mieszkańcy Grzędzic wyrażają sprzeciw wobec postawienia
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w
ich miejscowości.
Z opublikowanej informacji publicznej dotyczącej wykorzystania
nieruchomości z zasobu gminy,
dla potrzeb utworzenia punktu
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, wynika, że PSZOK
musi zapewniać łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców gminy i

przyjmowanie co najmniej takich odpadów jak: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i
chemikalia a także zużyte baterie,
akumulatory, sprzęt elektryczny i
elektroniczny, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i
odzież, ponadto odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym.
Jednakże odmiennego zdania
w tej sprawie jest przewodniczący
Rady Sebastian Janiak – Sytuacja
jest jasna, czysta i klarowna. Pani
radna Agnieszka Bieniek otrzymała pełną informację od pani
zastępcy wójta Doroty Mazur, jak
i ode mnie, kiedy byliśmy połączeni na czacie komisji wspólnej, że PSZOK nie jest planowany na terenie Grzędzic. Pani rad-

na otrzymała jasną i wyraźną odpowiedź, że PSZOKU w Grzędzicach nie będzie – mówi Sebastian
Janiak – Ta miejscowość nie była
miejscem docelowym na usadowienie PSZOKU. Trzeba zwrócić uwagę, że jest to działka leżąca w samym centrum Grzędzic,
więc nikt przy zdrowych zmysłach ani wójt, ani zastępca ani żaden urzędnik nie usadowiłby tam
punktu selektywnej zbiórki odpadów. To jest totalny absurd – mówił przewodniczący Sebastian Janiak. – Rozumiem, że ludzie mają
prawo się obawiać, bo zostały
wskazane wszystkie nieruchomości gruntowe, które są w zasobach
gminy, natomiast jakaś ilość tych
nieruchomości z poszczególnych
miejscowości wypada z racji tego,
że są usadowione w centrum wsi
albo na takiej nieruchomości jest
już plac zabaw. Ale żeby nie było
jakieś zarzutu, to zostały wskazane wszystkie nieruchomości,
z których wójt powinien wybrać
pod miejsce selektywnej zbiórki odpadów – mówił przewodniczący – Na poprzedniej sesji Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej
w celu doradzenia wójtowi, gdzie
taki PSZOK mógłby powstać.
Pani radna Bieniek zadeklarowała, że chce być w tej komisji – powiedział przewodniczący Sebastian Janiak.
Jednakże na tę chwilę radna

Agnieszka Bieniek twierdzi, że
żadnego zapewnienia na piśmie
nie posiada - Nie posiadam żadnego dokumentu (pisma, e-maila,
nagrania), w którym Urząd Gminy Stargard zapewniłby mnie, że
PSZOKI na terenie Grzędzic nie
powstaną. W związku z powyższym listę, na której znajdują się
dwie lokalizacje PSZOKÓW w
Grzędzicach traktuję jako ewentualność powstania PSZOKÓW
w tej miejscowości – argumentu-

je radna Agnieszka Bieniek - Jeżeli Pan Sebastian Janiak ma jakiś dokument potwierdzający, że
PSZOKI nie powstaną w Grzędzicach to proszę o udostępnienie
takiego dokumentu.
A jaki będzie ostateczny finał tej budzącej, jak widać sporo
emocji sprawy i gdzie ostatecznie
powstanie PSZOK będziemy państwa na bieżąco informować.
Piotr Słomski

Treść petycji w sprawie PSZOK w Grzędzicach

Powstaną kolejne kilometry tras rowerowych

Piękno Ińskiego Parku Krajobrazowego
Dzięki budowanym przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego trasom rowerowym, takie miejsca jak Iński Park Krajobrazowy odkrywają kolejni poszukujący wytchnienia i przygód turyści, a także mieszkańcy regionu. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłosił przetarg na wykonanie i oznakowanie kolejnych kilometrów szlaków rowerowych na Trasie Pojezierzy Zachodnich.

Trasa Pojezierzy Zachodnich liczy ponad 420 km

Wsparcie środków unijnych
pozwoli tym razem na budowę ok. 3,35 km trasy rowerowej
wzdłuż drogi krajowej nr 10 od
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Nosowa do Wapnicy. Rozbudowana zostanie także droga wojewódzka nr 173 na odcinku
Drawsko Pomorskie – Zarań-

sko o długości 4,45 km. Dodatkowo na odcinku od rzeki Iny do
miejscowości Kozy, oznakowane
zostanie ponad 16 km szlaku. Mocno wierzymy w potencjał turystyczny i piękno Pomorza Zachodniego. Dzięki kolejnym inwestycjom szlak pojezierny staje się
wspaniałymi, naturalnymi wrotami do Ińska, Drawska, ale także
Myśliborza, Choszczna czy Szczecinka. Już wiele lat temu postawiliśmy na turystykę aktywną, turystykę rowerową. Dziś, ten rodzaj
wypoczynku, z dala od zgiełku,
ale blisko natury, mocno zyskuje na popularności - podkreślał
marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Zaplanowane prace obej-

mą m.in rozbiórkę istniejącej
nawierzchni, prace ziemne, zaprojektowanie i budowę tras rowerowych, budowę nowych oraz
istniejących przepustów, przebudowanie skrzyżowań. Zadanie
powinno być wykonane do końca lipca 2021 roku. Inwestorem
jest Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, który na oferty w ogłoszonym przetargu czeka do 13 lipca. Trasa Pojezierzy Zachodnich
liczy ponad 420 km i poprowadzi
przez malownicze obszary pojezierzy Myśliborskiego, Choszczeńskiego, Ińskiego, Drawskiego i Szczecineckiego. Trasa ma
dwie odnogi. Południowa, rozpoczyna się w pobliżu Siekierek

i prowadzi aż do Białego Boru.
Już dziś, od mostu w Siekierkach
można dojechać nową, liczącą 36
km trasą do Trzcińska Zdrój. Dalej, szlak wiedzie drogami gminnymi i leśnymi przez Dobropole,
Góralice i Tchórzno do Myśliborza. Część trasy jest gotowa, część
wymaga oznakowania, część jest
projektowana. Szlak prowadzi
do Ińska, gdzie łączy się z odnogą „szczecińską”. Dalej przebiega
przez Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek do Szczecinka i w gminie Biały Bór dochodzi do granicy z województwem
pomorskim.
KR
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e-Festiwal Piosenki Malbork 2020

PZW nr 6 „Okoń” w Chociwlu

Wielki sukces
podopiecznej MDK

Pomosty nad
jeziorem i akcja
zarybiania

Kornelia Sadowska, podopieczna
Młodzieżowego
Domu Kultury zdobyła pierwsze miejsce podczas e-Festiwalu Piosenki, Malbork 2020 w
kat. do 10 lat.
Kornelia wykonała utwór „Jak
Monety” (sł. Jacek Cygan, muzyka Krzesimir Dębski). Nagranie solistki z MDK Stargard ocenili m.in: Tadeusz Seibert (wokalista i finalista 10. edycji The
Voice of Poland) i Violetta Jankowiak-wokalistka (reżyser teatralny). Kornelia Sadowska na
co dzień szlifuje swoje umiejętności wokalne w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie pod kier. Ewy Krysian.
Info i foto MDK

19 i 20 czerwca członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego nr 6 „Okoń” przeprowadzili akcję zarybiania oraz
wybudowali pomosty dla wędkarzy.

Kornelia Sadowska wyśpiewała pierwsze miejsce na e-Festiwalu Piosenki w Malborku. Sukces przyniosła jej piosenka Jak Monety

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

Uczennica ZS nr 2
awansowała do finału

Dzieki zaangażowaniu wszytskich akcja przebiegła szybko i sprawnie

Wiosną Zespół Szkół nr 2 brał udział w etapie regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu
Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje praw w pracy”. Konkurs skierowany był do
finalistów etapów szkolnych.
W etapie regionalnym udział
wzięło 54 uczestników z kilkunastu szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego.
Konkurs obejmował wiedzę z

zakresu bhp oraz prawa pracy.
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie reprezentowały uczennice kl. I E (technik ekonomista):
Karolina Michalska oraz Małgorzata Suchecka.

Miło nam zakomunikować,
że do etapu centralnego zakwalifikowała się Karolina Michalska uzyskując tytuł Finalistki.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Sylwia Czubała

19 czerwca jezioro w Chociwlu zostało zarybione młodym
narybkiem. Do jeziora powędrowało 16.000 młodych sandaczy.
Dzień później (20 czerwca)
Zarząd Koła PZW nr 6 „Okoń”
wraz z wędkarzami na jeziorze
Starzyc wybudowali pomosty.
Pomosty są ogólnodostępne i
na jeziorze znajduje się ich aż 15.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich zebranych akcja przebiegła
bardzo szybko i sprawnie.
Info UG Chociwel/opr red

Karolina Michalska zakwalifikowała się do etapu centralnego konkursu Poznaj swoje praw w pracy

19 czerwca do jeziora w Chociwlu trafiło 16 tysięcy młodych sandaczy

Zarząd Koła PZW nr 6 Okoń oraz wędkarze na jeziorze Starzyc wybudowali 15 pomostów
91 573 09 96
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Gmina Stara Dąbrowa

Szlachetna Paczka w Gminie Chociwel

Rozstrzygnięto konkurs Poszukiwani liderzy i wolontariusze
„Wybieram zdrowie”
Gmina Stara Dąbrowa zorganizowała konkurs sportowo-plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej. Było to 14
dniowe wyzwanie „Wybieram zdrowie”.
Konkurs rozpoczął się 1
czerwca i trwał 14 dni.
Przez ten czas każde dziecko
zgodnie z kartą sportowca wykonywało wyznaczone zadania
sportowe, ponadto musiało wykonać pracę plastyczną. Każdy
uczestnik sam wyznaczał sobie
sposób oraz porę wykonywania
zadań. Praca plastyczna miała
być wykonana dowolną metodą,
zgodnie z tematem i terminem
wskazanym w harmonogramie.

Każdego dnia rodzi dziecka biorącego udział w konkursie przesyłał zdjęcia ćwiczącego dziecka.
Miło nam poinformować, że
laureatami konkursu sportowo-plastycznego „Wybieram zdrowie” zostali:
w kategorii klas (0-III): Emilia
Kesner i Michał Bil
w kategorii klas: (IV-VIII):
Tomasz Kesner, Aleksandra Siedlecka, Kacper Bil

Szlachetna Paczka bardzo prężnie działa na terenie Powiatu Stargardzkiego i wciąż się
rozwija. Teraz pragnie utworzyć nowy rejon w Gminie Chociwel. W związku z tym potrzebny jest lider bądź liderka.

Lider Szlachetnej Paczki tworzy
zespół wolontariuszy i wspólnie z
nim dociera z pomocą nawet do
kilkudziesięciu rodzin żyjących w
ubóstwie. Organizuje projekt w
swojej miejscowości, czyli dba o
jak najlepszą pomoc i organizuje
zaplecze logistyczne akcji. Dzięki jego zaangażowaniu Szlachetna

Paczka może się rozwijać.
Aby zgłosić swoją kandydaturę na lidera trzeba wypełnić krótki formularz dostępny na stronie
www.superw.pl. Kolejnym etapem jest rozmowa rekrutacyjna
ze swoim przyszłym szefem-koordynatorem. Następnie odbywa
się spotkanie wdrożeniowe onli-

ne i podpisanie niezbędnych dokumentów.
W razie pytań lub wątpliwości
informacji można uzyskać od Koordynatora regionalnego Małgorzaty Jagody Pokrzykowskiej pod
numerem telefonu 691-570-770
Info UG Chociwel/opr red

info UG Stara Dąbrowa/opr red

W Gminie Chociwel poszukiwani są liderzy oraz wolontariusze, którzy poprowadzą Szlachetną Paczkę

Piknik Archeologiczny na
Zamku w Krępcewie
Na imprezę, która odbędzie się 27 czerwca (sobota) zaprasza Kasztelan Zamku w
Krępcewie.

Nowy witacz w Gminie
Stara Dabrowa
Od 19 czerwca osoby przybywające do Gminy Stara Dąbrowa powita nowy witacz.
Prosta forma i stonowana kolorystyka oraz obecność zieleni
wokół sprawi, że witacz z pewnością zostanie przez wszystkich zauważony. Wkrótce zostanie jeszcze podświetlony co
sprawi, że będzie można podziwiać go również po zmroku. Zakup został sfinansowany
ze środków Sołectwa Stara Dąbrowa.
Info UG Stara Dąbrowa/opr red

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Gości przybywających do Gminy Stara
Dąbrowa powita nowy witacz

Piknik rozpocznie się o godzinie 12.00 a zakończy o godzinie 18.00
W godzinach 12:00, 13:30,
15:00, 16:30, 18:00 odbędą się
prelekcje, podczas których
uczestnicy odkryją tajemnice
krępcewskiego zamku. Spotkanie poprowadzi dr Przemysław
Kołosowski.
Huk, dym i zapach prochu będzie można usłyszeć i poczuć o

godz. 16:00 podczas pokazu artyleryjskiego przygotowanego
przez Chorągiew Kazimierza V
oraz Najemną Rotę Strzelczą.
Podczas pikniku będzie można
skosztować przysmaków kuchni staropolskiej, odwiedzić kramy średniowieczne i podziwiać
kwiat rycerstwa podczas treningów a może nawet pojedynków.
Z powodu ograniczeń sanitarnych, w wydarzeniu będzie mo-

gło uczestniczyć w jednym czasie nie więcej niż 150 osób. Odwiedzający nie będą mogli poruszać się po obozie rycerskim.
Będzie konieczność stosowania
się do utrzymywania zalecanych
odległości pomiędzy osobami i/
lub noszenia elementów zakrywających nos i usta.
Info UG Dolice/opr red
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FELIETON

W stronę przywództwa

Choć wybory prezydenckie są
znakomitą okazją do zaprezentowanie koncepcji przywództwa narodowego, to kandydaci bardziej wpisują się w logikę demokratyczną pozyskiwania elektoratu obietnicami, będącymi formą korupcji politycznej,
niż wskazywaniem kierunku rozwoju narodowego. Oczywiście z kampanii poszczególnych kandydatów widać różnice pomiędzy koncepcjami
prezydentury, ale nie są to koncepcje
przywództwa, ale koncepcje zaspokajania różnych interesów społecznych,
ekonomicznych, czy ideologicznych.
Taka koncepcja kampanii, a co więcej taka koncepcja prezydentury wynika z założenia, że najważniejsze jest
nie kierunek w którym podąży kraj,
a sukces wyborczy sam w sobie. Dlatego sztaby wyborcze prowadzą badania fokusowe starając się dostosować
kampanię, jak też model prezydentury do społecznych oczekiwań. I co
więcej nie jest to tylko prosta forma
oszukania wyborców, że po wyborach
będziemy robić i tak to co uważamy
za słuszne. To tylko częściowo prawda, Bo choć kandydaci nie mówią. o
rzeczywistych priorytetach władzy, to
jednak kampanie profilują do pewnego stopnia ich późniejsze zachowanie. Zawsze będą obawiać się, że
z ich obietnic będą przecież rozliczani. Dlatego w walce o sukces wyborczy faktycznie rezygnują z sprawowania przywództwa narodowego na
rzecz nadążania za zmieniającymi się
społecznymi preferencjami. Ale to
nie jest przywództwo, a co najwyżej
zarządzanie dryfem. państwa w nieokreślonym kierunku, a raczej w kierunku wyznaczanym przez zewnętrzne siły. To nie jest przywództwo, ale
zaprzeczenie sensu przywództwa.
W naszym narodzie oprócz oczekiwać na spełnienie określonych społecznych interesów jest mniej lub bardziej uświadamiane oczekiwanie na
rzeczywiste przywództwo narodowe,
które zdefiniuje zasadnicze wyzwania stojące przed naszym narodem i
wskaże kierunki, które zapewnią naszemu narodowi pokojowy rozwój i
bezpieczeństwo.
Choć w kampanii wyborczej
nie da się w sposób zniuansowany
przedstawić wszystkiego, to
jednak można wskazać na priorytety,
które określą charakter przywództwa.
I tak najważniejszym wyzwaniem

jakie stoi przed naszym krajem, to
kwestia załamywania się systemu
międzynarodowego, dzięki, któremu
Polska odzyskała ponad trzydzieści
lat temu wolność. Jeżeli Amerykanie
wycofają się z Europy i porozumieją
się z Rosjanami, co jest realną
możliwością w perspektywie obecnej
dekady, to polska wolność, a na
pewno nasze możliwości rozwojowe
staną pod wielkim zagrożeniem.
Żaden z kandydatów nie mówi o
tym najważniejszym wyzwaniu jakie
stoi przed Polską. Wtedy nie ochroni
nas ani Washington, ani Bruksela z
Berlinem. Jeżeli nie będziemy mieli
silnej armii, to będziemy bezbronni.
Jedynymi elementami z polityki
bezpieczeństwa pojawiającymi się
w kampanii, to postulat odbudowy
marynarki wojennej. Oprócz okrętów
podwodnych, które rzeczywiście
są potrzebne, postulat rozbudowy
nawodnej marynarki, postulat bardzo
drogi, jest kompletnie nietrafiony z
punktu widzenia obronności naszego
kraju. Polska powinna w tej dekadzie
zwiększyć nakłady na obronę do 4%
PKB. Ale to oznacza, że efektywna
polityka
obronna
ograniczy
ekonomiczne
korumpowanie
społeczeństwa.
Drugim najważniejszym wyzwaniem , to katastrofa demograficzna.
Kandydaci skupiają się na polemikach w sprawie LGBT. Groteskową
odpowiedzią niektórych kandydatów,
jest kwestia upowszechnienia propagandy homoseksualnej jako odpowiedź na katastrofę demograficzną.
Przeciwstawienie się temu nihilizmowi demograficznemu jest sprawą ważną, ale zdecydowanie niewystarczającą. Przyszłość demograficzna zależy przede wszystkim od
upowszechnienia się modelu rodziny przynajmniej dwa plus trzy. Dlatego należy albo wprowadzić 1000+
na trzecie dziecko, albo obniżyć podatek dla rodzin z trójką dzieci do 7%
w pierwszej grupie dochodowej. Kandydaci, tego nie robią, bo rodzin 2+3
jest stosunkowo niewiele, i w związku
z tym nie widzą potrzeby odwoływania się do tej grupy. A tu nie chodzi o
przekupywanie tej grupy, ale pokazanie konsekwencji społecznych , ekonomicznych i politycznych dalszego
pogłębiania katastrofy demograficznej dla całego społeczeństwa.
Przyszłość naszej gospodarki, bardziej niż od obniżenia podatków zależy od rozwoju nauki. Wzrost nakładów na naukę, przynajmniej do
poziomu 2%PKB, czyli średniej unijnej jest nakazem chwili. Nie mówię już o podniesieniu do poziomu nakładów Izraela, czy Korei. Ponieważ naukowcy, to grupa stosunkowo nieliczna, to nie jest przedmiotem zabiegów wyborczych. Ale
kwestia ta ma fundamentalne zna-

czenie nie tylko dla naszej międzynarodowej pozycji, ale także dla dobrobytu polskiego społeczeństwa..
Wreszcie kwestia polskiej emigracji.
Polska od wieków krwawi, jako naród który pozwala na emigracje swojej populacji. Dziś jednym z najważniejszych jest zatrzymanie tej emigracji i odwrócenie tego procesu. Żaden
z kandydatów nie odniósł się do tego
zjawiska. Pomimo, że w tych wyborach zadeklarowało udział około 400
tyś polskich imigrantów. Polska powinna obniżyć podatek przynajmniej
o połowę na 5-7 lat dla wszystkich
emigrantów ekonomicznych, którzy zdecydują się na powrót do kraju. A także znieść podatek od emerytur uzyskanych za granicą, dla tych,
którzy zdecydują się osiąść na emeryturę w Polsce. Takie rozwiązania nie
uszczuplą w żaden sposób polskiego
budżetu. Wprost przeciwnie, przyczynia się do wzrostu jego dochodów.
A powrót emerytów do Polski jeszcze
silniej zwiążę pokolenie ich dzieci i
wnuków z naszym krajem, nawet jeżeli pozostaną za granicą.
Przedstawione wyżej propozycje,
nie są zupełną koncepcją przywództwa narodowego, ale wyznaczają pewien kierunek myślenia o przywództwie zdecydowanie wykraczając poza
partyjny model sprawowania prezydentury i odwołując się do dobra
wspólnego. Nie jest bowiem prawdą,
że Polacy odwołują się tylko do egoistycznie rozumianego interesu , ale
jest też głęboka potrzeba w naszym
narodzie, rzeczywistej troski o wspólny interes narodowy i wyjście z logiki wojny plemiennej na rzecz działania dla wspólnych celów i wspólnych
wartości. Wspólnota narodowa jest
bowiem, nadrzędna wartością i ona ,
a nie partie, powinna być celem odniesienia dla polityki i dla przywództwa narodowego. Prezydentura pomimo ograniczonych kompetencji, z
racji charakteru procesu wyborczego ma jednak tytuł do wyznaczania
kierunku narodowego rozwoju. . I na
tym powinna się przede wszystkim
skupić kampania kandydatów na prezydenta. Prezydentura powinna być
zasadniczym elementem narodowego
przywództwa, a nie tylko partyjnym
łupem. Dlatego powinna przedstawić
najbardziej fundamentalne wyzwania stojące przed narodem i propozycję odpowiedzi na te wyzwania, a nie
tylko formę przekupienia poszczególnych grup wyborczych. I to jest jedyna metoda, aby kampania prezydencka odeszła do żenujących połajanek i
skupiła się na tym co najważniejsze.
Myślę, także, że to jest także klucz do
zwycięstwa.. To Polacy, jak każdy naród chce przewidującego i sprawnego
przywództwa.
  Marian Piłka historyk,
publicysta,

Kącik Młodych
Poetów
W ramach cyklu pokonkursowego Turnieju Jednego
Wiersza „O strunę z harfy Homera”, organizowanego
przez Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, prezentujemy wiersza autorstwa Brajana Kotrycha, z CKU Stargard, pt. „List do brata”.
Do Brata mego list ten piszę,
bo głosu jego nie słyszę.
Byś Braciszku jedno pamiętał:
słowo WOLNOŚĆ to rzecz święta!
Abyś nigdy nie szedł moimi śladami,
bo spędzisz kilka pięknych lat…za kratami!
Byś lat swych nie marnował,
bo będziesz, tak jak ja, gorzko tego żałował!
Piszę do Ciebie ten list Braciszku,
byś swego życia nie topił w kieliszku…
Byś robił to, co mama Ci podpowiada,
Uwierz mi!
To jedyna dobra, szczera dla Ciebie rada!
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
INFORMACJA

Burmistrz Ińska informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku przy ul. Bohaterów Warszawy
38 wywieszony jest Wykaz nr 03/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 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 19 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.
91 573 09 96
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Nowy system poboru opłat

Inwigilacja w pełnym zakresie
Karmieni przez polityków bardziej lub mniej realnymi problemami zastępczymi nie zauważamy jak w parlamencie przechodzą prawdziwe „perełki” rozwijającego się jak Barszcz Sosnowskiego systemu zniewalania obywateli przez zachłanne współczesne Państwo i jego urzędników czyli
polityków. Takim „kwiatkiem” ostatnich tygodni jest podpisana przez prezydenta ustawa o zmianie systemu pobierania opłat za korzystanie z
płatnych odcinków dróg
Od lat trudno się oprzeć wrażeniu, że wprowadzane w Polsce procedury pobierania opłata za przejazd płatnymi odcinkami dróg mają także inne „nieoficjalne” funkcje. Jak inaczej
wytłumaczyć
wprowadzanie
bardzo kosztownych systemów
typu viatoil dla pobierania opłat
drogowych podczas gdy znacznie tańsze prostsze są powszechnie na świecie praktykowane
np. stosowane u naszych sąsiadów Czechów karnety jedno lub
wielorazowe wykupowane jak
znaczki. Ale bezimienny karnet
do nie to samo co elektroniczna rejestracja zarówno na bramach Viatoil jak na bramkach
poboru opłat autostradowych.
Jak by tego było mało już od
przyszłego roku będziemy mieli „pełną kontrole” czyli system
śledzący i identyfikujący każdy pojazd w każdym czasie jego
poruszania się po drogach. System działa również gdy pojazd
się nie porusza. Jednym słowem
Wielki Brat będzie miał zawsze i
wszędzie „oko” na każdy pojazd
włącznie z dostępem do danych
identyfikującymi kierowcę.
Co sobie zafundował
Wielki Brat
Już w I kwartale 2021 roku
wszyscy kierowcy będą mieli nakaz zakupu, montażu oraz
rejestracji odpowiedniego urządzenia do rejestracji ich pozy-

cji na drodze . Ma to być element główny nowego sposobu
pobierania opłat za płatne odcinki dróg w Polsce. To co musi
zamontować kierowca to zewnętrzny system lokalizacyjny,
urządzenie pokładowe lub urządzenie mobilne wraz z oprogramowaniem, by zapewnić przekazywanie aktualnych danych
geolokalizacyjnych. Mają one
rejestrować okres przejazdu po
drogach, oraz dokonać wpisu
w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną. Kto będzie pobierać opłatę elektroniczną?
Ma to wykonywać szef Krajowej Administracji Skarbowej
za pomocą systemu teleinformatycznego. Celem ustawy jest
zmiana dotychczasowego systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych Od przyszłego roku to
właśnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej przejmie od
Głównego Inspektora Transportu Drogowego kompetencję
do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych oraz opłaty za przejazd
autostradą a także utworzy System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, służący poborowi tych
opłat. Zatem biorą się za kierowców specjaliści od urzędowej windykacji i zarazem inwiligacji - wszystko oczywiście pod
bardzo państwotwórczym (czyli

na ogół jednocześnie zniewalającym obywateli) pretekstem–
skutecznego ściągania danin publicznych….
Nie tylko identyfikacja
pojazdu ale i właściciela
Aby trafić do systemu będziemy musieli przekazać :
imię i nazwisko lub ewentualnie nazwę właściciela samochodu. Nie obędzie się bez dokładnego adresu zamieszkania,
numer PESEL lub inny numer
zarejestrowania, który umożliwi bezproblemowe rozpoznanie
właściciela,
wszelkie dane pojazdu odnośnie jego roku produkcji, marki,
pojemności silnika etc.
Zatem biorąc pod uwagę że w
systemie nasz pojazd będzie stale widoczny rząd uzyskuje możność pełnej i to online a także w
czasie rzeczywistym inwigilacji
obywateli aktualnie kierujących

własnym bądź pożyczonym pojazdem a pośrednio i częściowo obywateli którzy swój pojazd
użyczyli.
Obiecanki cacanki
Rząd co prawda deklaruje, że pojazd będzie widoczny w
systemie wyłącznie w strefach
płatnych. Po tym jak zjedzie
on na „darmowe” drogi, system ma ponoć wyłączać lokalizację. KAS ma obowiązek co
trzy miesiące przeglądać dane
kierowcy. Jeśli zaś wspomniany kierowca lub przedsiębiorca
nie korzystałby z systemu, po 12
miesiącach jego dane zostałyby
automatycznie usunięte. Z kolei dane geolokalizacyjne mają
zniknąć z bazy danych po okresie pół roku. Niestety te oficjalne zapewnienia nie maja waloru wiarygodności. Wszyscy bowiem wiemy , ze raz zarejestrowane w sieci dane aczkolwiek

mogą zniknąć z okien publikacji to jednak są w praktyce trudne co całkowitego usunięcia i w
odpowiedniej procedurze da się
je odtworzyć. Nikt po za tym
nie wie jakie relacje będą między administratorem danych
związanych oficjalnie tylko z
poborem opłat (KAS) a różnymi służbami zwłaszcza tymi
których funkcjonowanie codzienne jest z zasady wysoce
utajnione. Czy zatem chodzi o
rejestrowanie rozliczenie należności czy o śledzenie i rozliczenie obywatela? Nam się wydaje, ze chodzi głównie o to drugie biorąc pod uwagę tak wielką nad-adekwatność przyjętego
w ustawie systemu w stosunku
do potrzeb wynikających z oficjalnego celu jakiemu rzekomo
ma on tylko i wyłącznie służyć.
Marek Słomski

Rządowe dotacje dla klubów sportowych w 2020 roku

W sumie 135 tys. zł dla 13 klubów
Niedawno Ministerstwo Sportu ogłosiło wyniki konkursu w rządowym programie „Klub”. Za jego sprawą o dofinansowanie mogły się starać zespoły sportowe z naszego województwa. Pośród 205 zachodniopomorskich klubów dotacja trafiła do 13 zespołów z naszego powiatu, w tym do 6
działających na terenie Stargardu. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 135 tys. zł.

Ludowy Klub Sportowy Feniks Pesta Stargard otrzymał 15 tys. zł z rządowej dotacji

W sumie 205 zachodniopomorskich klubów sportowych
otrzyma dofinansowanie do bieżącej działalności - na zakup
sprzętu sportowego, organizację
obozów sportowych oraz wynaredakcja@dziennikstargardzki.pl

grodzenie szkoleniowców. Ministerstwo Sportu ogłosiło wyniki
konkursu w rządowym programie „Klub”. - W ciągu ostatnich 5
lat małe i średnie kluby z terenu
Pomorza Zachodniego uzyskały

z programu rządowego dofinansowanie w kwocie blisko 8,3 mln
zł. Zainteresowanie programem
stale rośnie – przypomnę, że w
2016 dofinansowanie otrzymały 84 kluby, w 2019 roku już 164,
natomiast w tym roku rządowe
wsparcie zostanie przekazane do
205 zachodniopomorskich klubów – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Po
10 tys. zł dofinansowania otrzyma 158 klubów jednosekcyjnych, a po 15 tys. zł - 47 klubów
wielosekcyjnych. W sumie do
klubów trafi łącznie 2 mln 285
tys. zł. Z powiatu stargardzkiego
na liście beneficjentów widnieje

13 klubów, łączna kwota uzyskanych dotacji to 135 tys. zł. Aż 6
klubów działa na terenie miasta
Stargard. Najwięcej , bo 15 tys. zł
dotacji otrzymał Ludowy Klub
Sportowy Feniks Pesta Stargard.
Pozostałe kluby uzyskały dofinansowanie w wysokości 10 tys.
zł, a mowa o następujących klubach: Zakładowy Klub Sportowy „Kluczevia” Stargard, Klub
Sportowy „Unia” w Stargardzie,
Lekkoatletyczny Ludowy Klub
Sportowy „Pomorze” Stargard,
Klub Sportowy ATS Stargard,
a także BJJ Panther Nowogard,
który pomimo tego, że prowadzi
zajęcia w Nowogardzie, to zare-

jestrowany jest jako stargardzki klub. Dotacja trafi także do 7
klubów działających w gminach
naszego powiatu. Wszystkie zespoły otrzymały po 10 tys. zł.
Na liście beneficjentów widnieją
następujące kluby: Ludowy Zespół Sportowy „WODR” Barzkowice, Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” Grzędzice, LKS Ina
Ińsko, Ludowy Iński Klub Sportów Walki „Taikyoku”, Ludowy
Zespół Sportowy „Pomorzanin”
Krąpiel, Ludowy Zespół Sportowy „Sydonia” Marianowo,
Gminny Klub Sportowy „Dąbrovia” Stara Dąbrowa.
KR
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Błękitni przegrywają drugi mecz z rzędu

Smutny powrót kibiców
na trybuny
Po przeszło pół roku wreszcie na trybunach stargardzkiego stadionu piłkarskiego mogli zasiąść kibice. Zajęli 25% miejsc, wsparli dopingiem Błękitnych, ale nie pomogli w
zdobyciu choćby punktu. Pogoń Siedlce po emocjonującym spotkaniu, rozgrywanym w
ramach 27. kolejki II ligi, zwyciężyła biało-niebieskich, 3:2.

Drugiej z rzędu domowej porażki doznali piłkarze Błękitnych Stargard. W obecności
około 300 kibiców przegrali, po
raz drugi w tym sezonie, 2:3 z
Pogonią Siedlce. Po raz kolejny fatalnie zaprezentowali się w
defensywie pozwalając rywalom
na częste stwarzania zagrożenia
pod bramką Mariusza Rzepeckiego. Ciekawym, kombinacyjnym atakiem nie nadrobili tych
braków.
Już po niespełna 20 minutach
gry na tablicy świetlnej widniał
wynik 2:0 dla przyjezdnych. Kibice przecierali oczy ze zdumienia, że Błękitni ponownie dali
się zaskoczyć na początku spotkania. Nie inaczej było przecież w środowym starciu z By-

tovią Bytów, zakończonym ostatecznie porażką, 1:3. Wynik w 9.
minucie otworzył mierzonym
strzałem z 10 metra Marcin Kozłowski, natomiast w 18. minucie Piotr Marciniec wpakował
piłkę do siatki z najbliższej odległości. Mecz rozpoczął się dla
gospodarzy fatalnie. Ale nie od
dziś wiemy, że Błękitni to zespół
z charakterem. Od 25 minuty
rozpoczął więc walkę o odrobienie strat. W efekcie Krystian Sanocki jeszcze w pierwszej połowie strzelił bramkę kontaktową,
a dziewięć minut po zmianie
stron do wyrównania doprowadził Wojciech Fadecki. Kapitan
biało-niebieskich strzelił w ten
sposób 14 bramkę w obecnym
sezonie.

Stargardzianie poczuli zatem,
że mogą pokusić się w tym, niedzielnym spotkaniu o komplet
punktów. Nadal dominowali na
boisku i stwarzali kolejne akcje
pod bramką rywala. Przed szansą wyprowadzenia stargardzian
na prowadzenie stanęli Sanocki i Fadecki. Nie zdołali jednak
pokonać bramkarza siedleckiej
Pogoni. Błękitni odważnie i zażarcie atakowali, ale zapomnieli
o obronie. Zignorowali najpierw
Tomasza Wełnę, który głową
trafił w poprzeczkę stargardzkiej
bramki, a potem Eryka Więdłochę, który za trzecią próbą strzelił nie do obrony. W 80. minucie
pokonał Rzepeckiego i dał zwycięstwo walczącej o utrzymanie
drużynie Pogoni Siedlce.
Błękitni Stargard po raz drugi
w tym sezonie ulegli więc drużynie z Siedlec 2:3. Zanotowali
ponadto drugą z rzędu porażkę
na własnym boisku. Zachowali siódmą lokatę w tabeli II ligi,
ale zmniejszyli znacząco dystans
do drużyn walczących o utrzymanie. W najbliższą sobotę rozegrają jednak kolejny pojedynek o ligowe punkty. W Elblągu
zmierzą się z pretendentem do
awansu, Olimpią. Miejmy nadzieję, że na wyjeździe zakończą
kiepską serię i powrócą do Stargardu z punktami.

Błękitni Stargard – Pogoń Siedlce 2:3 (1:2)
Bramki: Sanocki (28`), Fadecki (54`) – Kozłowski (9`), Marciniec (18`), Więdłocha (80`)
Błękitni: Rzepecki – Theus, Ostrowski, Krawczun, Sitkowski –
Gawron (83` Kompanicki) – Sanocki (83` Bochnak), Cywiński,
Łysiak (77` Polkowski), Fadecki – Paczuk.
Pogoń: Smyłek – Kozłowski I (46` Krawczyk), Ocenas, Wełna,
Olszewski (68` Mójta) – Margol (61` Mosiejko), Repka – Wojtuszek, Marciniec, Więdłocha (85` Romanowicz) – Walków.
Pozostałe wyniki 27. kolejki II ligi:
Stal St. W. - Legionovia 2:0,
Znicz - Skra 2:1,
Resovia - Stal Rz. 0:0,
Gryf - Górnik Ł. 1:2,
GKS - Garbarnia 2:0,
Elana - Górnik P. 1:4,
Bytovia - Olimpia 1:0,
Widzew - Lech II 3:2.
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.
Górnik Polkowice
9.
Elana Toruń		
10. Pogoń Siedlce		
11. Stal Rzeszów		
12. Skra Częstochowa
13. Lech II Poznań		
14. Stal Stalowa Wola
15. Znicz Pruszków		
16. Garbarnia Kraków
17. Legionovia Legionowo
18. Gryf Wejherowo		

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

54
51
49
45
44
43
38
37
36
36
35
35
34
34
34
32
20
14

56-26
48-30
36-31
44-24
40-26
39-36
43-45
47-35
36-38
40-44
41-39
23-35
35-38
33-39
36-45
30-33
24-49
21-59

ogłoszenie
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Lekkoatletyka

Zawodnicy
LLKS-u Pomorze
zanotowali pierwszy
start
Po długim okresie oczekiwania wreszcie rozpoczął się
sezon startowy w lekkiej atletyce. Ósemka reprezentantów LLKS-u Pomorze Stargard zanotowała więc pierwszy,
tegoroczny występ. Skoczkowie sezon zainaugurowali w
Słubicach, natomiast miotacze ustanawiali rekordy życiowe w Zielonej Górze.

Młociarze LLKS-u rozpoczęli sezon od rekordowych osiągnięć.

Do Zielonej Góry wybrała się
3-osobowa grupa podopiecznych
Marka Różyczki i Bartosza Gołdyna. W mityngu otwarcia sezonu zaprezentowała się ze znakomitej strony. Rekordy życiowe
ustanowiła dwójka z nich. Gabriela Jagiełka posłała 4-kilogramowy młot na odległość 45,40
m., natomiast Gracjan Bartosiewicz uzyskał wynik 55,00 m. w
rzucie 6-kilogramowym młotem.
O ponad jedenaście metrów dalej
rzucił z kolei mistrz Polski, Paweł
Misiaszek, który uzyskał rezultat
66,57 m.
Pięciu podopiecznych Sławomira Świerczyńskiego z LLKS-u Pomorze Stargard wystąpiło z
kolei w mityngu otwarcia sezonu

w Słubicach. W skoku w dal najlepszy wynik uzyskał tegoroczny
halowy mistrz Polski U-18, Cezary Wilk, który pofrunął na odległość 6,42 metra. Tylko 5 cm bliżej wylądował Franciszek Stelmasik, a Krzysztof Stelmasik osiągnął rezultat 6,36 m. I wreszcie
Paweł Stelmasik zakończył konkurs z wynikiem 5,86 m. W trójskoku najlepszy w szeregach podopiecznych Świerczyńskiego okazał się Krzysztof Stelmasik (13,50
m.). Nieznacznie słabszy wynik
uzyskał Cezary Wilk (13, 35 m.),
a Paweł Stelmasik skoczył na odległość 12,88. Natomiast w skoku
wzwyż Maciej Stencel przeskoczył
poprzeczkę na wysokości 1,60 m.
M.B.

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

Wyrównana grupa stargardzkich skoczków
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

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 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

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
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5 0 g r za

• Ziemniaki paszowe. 608 01
39 95
• Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718
• Kurki
odchowane
600539790

s ł ow o

NIERUCHOMOŚCI

• 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
• 4 pokojowe mieszkanie na
parterze. Kompletnie wyposażone. Stargard. Tel. 880635-651
• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2
pokojowe z balkonem. Stargard.
Płacę gotówką. Tel. 727-943-562

MOTORYZACJA

• Kupię każdy ciągnik rolniczy –
stan obojętny, tel. 694 400 305

USŁUGI

• 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
• Kupię każdy ciągnik rolniczy –
stan obojętny, tel. 694 400 305
• Kupię każdą koparkę, minikoparkę, ładowarkę, wózek widłowy,
tel. 694 229 446

• 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

• 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
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
546 992
WODOCIĄGOWE 519
(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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23-25.6.2020
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

23.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
24.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

tel: 91 39 22 165
91 573 09

25.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

26.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
27.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
28.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
29.06.2020 r. „Apteka Numer Jeden”
ul. Piłsudskiego 16
91-391-79-17

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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Piknik Piłkarski
w Dolicach

Ciekawa inicjatywa stargardzkiego OSiR-u

Stadion lekkoatletyczny
wrócił do życia
Na stadionie lekkoatletycznym im. Jerzego Cieśli w Stargardzie odbyła się interesująca
impreza, której organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji. Amatorzy biegania mogli się sprawdzić w teście Coopera, a następnie wzięli udział w nowatorskim trójboju
lekkoatletycznym.

Do programu trójboju wszedł m.in. rzut młotem czy skok w dal

Sobotnia impreza zorganizowana na stadionie lekkoatletycznym uświetniała nieoficjalne obchody Dni Stargardu. Rozpoczęła się od 3. Stargardzkiego Testu Coopera, organizowanego przez OSiR, we
współpracy ze stowarzyszeniem „Stargard. Ja się nie ścigam”. Jest to rodzaj sprawdzia-

nu kondycji trwający 12 minut i polega na pokonaniu w
wyznaczonym czasie jak najdłuższego dystansu. Wzięło w
nim udział przeszło 20 chętnych, którzy po ukończeniu rywalizacji otrzymali pamiątkowe medale. W teście Coopera
można było także uczestniczyć
wirtualnie, z czego skorzysta-

ło wielu miłośników biegania z
naszego miasta.
Po zakończeniu testu na stadionie im. Jerzego Cieśli odbył
się innowacyjny trójbój lekkoatletyczny składający się z rzutu młotem, rzutu ciężarkiem
i skoku w dal. Wzięło w nim
udział 20 uczestników, którzy
znakomicie spisali się na rzutniach i skoczni. Poszczególne konkurencje przedstawiali
m.in. mistrzowie Polski w osobach Pawła Misiaszka i Cezarego Wilka. Ostatecznie po podliczeniu wszystkich punktów
w kategorii kobiet zwyciężyła
Blanka Lachowicz, druga była
Alicja Klińska, a trzecia – Monika Chodak. W rywalizacji
mężczyzn numerem jeden był
z kolei Grzegorz Komisarczyk,
na 2. pozycji uplasował się Tomasz Wilk, a na trzeciej – Franciszek Moroz.
M.B.

Na stadionie w Dolicach odbył się Piknik Piłkarski. Organizatorem była Akademia Piłkarska Gminy Dolice, realizująca zadanie publiczne z zakresu sportu pn. „Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice (grupy
dziecięce)”.

Rozgrzewka przed turniejem.

Impreza odbyła się dzięki
wsparciu Gminy Dolice, w tym
w ramach realizacji kampanii
społecznej „Postaw na Rodzinę” Profilaktyki Dolice. Organizatorzy składają podziękowania
za obecność i pomoc w realizacji zadania Wójtowi Gminy
Dolice Grzegorzowi Brochockiemu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie, Profilaktyce
Dolice, Stowarzyszeniu Ludzi
Aktywnych z Pomietowa oraz
firmie JAKO Polska za upominki dla naszych najmłodszych
piłkarzy.
Info UG Dolice/opr red

Akademia Piłkarska Gminy Dolice zorganizowała Turniej Piłkarski dla grupy
dziecięcej

Medaliści trójboju lekkoatletycznego z nagrodami

Po turnieju na dzieci czekało wiele atrakcji
reklama

W teście Coopera wzięli udział amatorzy biegania w różnym wieku
91 573 09 96

