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DK 20

Kronika strażacka

Śmiertelny wypadek
z udziałem motocyklisty

Pożary traw
i balotów siana

W minioną niedzielę, 5 lipca na Drodze Krajowej nr 20 doszło do wypadku drogowego,
w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł młody mężczyzna.

W minionych dniach strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu kilkukrotnie wyjeżdżali gasić pożary. Główną przyczyną pożarów jest susza i brak opadów.

Na Drodze Krajowej nr 20 doszło do wypadku, w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł 32-letni motocyklista

Jak poinformował nas rzecznik
prasowy stargardzkiej Policji podkom. Krzysztof Wojsznarowicz na
Drodze Krajowej nr 20 kierujący
Nissanem mężczyzna w wieku 66
lat jadący od strony Dzwonowa w
kierunku Dalewa, podczas skrętu

w lewo nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu motocykliście. W wyniku tego 32-letni motocyklista
uderzył w Nissana. Siła uderzenia
była tak duża, że mężczyzna odbił
się od pojazdu i uderzył jeszcze w
dwa inne pojazdy. Motocyklista

poniósł śmierć na miejscu.
66-letni kierowca Nissana był
trzeźwy. Mężczyzna jest mieszkańcem
Stargardu.
Zmarły
32-letni motocyklista pochodził z
Chociwla.

3 lipca strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Chociwlu zostali zadysponowani do pożaru samochodu dostawczego. Do
zdarzenia doszło w miejscowości
Karkowo. Najprawdopodobniej
przyczyną pożaru było zwarcie
instalacji elektrycznej. W wyniku
zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
Tego samego dnia strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Suchaniu gasili pożar balotów
siana , do którego doszło na jednym z pól w miejscowości Modrzewo. 4 lipca strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej zostali zadysponowani do pożaru poszycia
leśnego. Do zdarzenia doszło we
wsi Chociwel.
Tego samego dnia strażacy z

W miejscowości Karkowo strażacy zostali zadysponowani do pożaru samochodu dostawczego

Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kolinie zostali zadysponowani
do pożaru traw na poboczu drogi między miejscowościami Rzeplino i Bralęcin. Powstały pożar
trwa stanowił zagrożenie dla zboża rosnącego na pobliskim polu.
red

red

Gmina Dobrzany

W Szadzku
wybuchła butla z gazem
W miniony piątek 3 lipca w jednym z domów mieszkalnych w miejscowości Szadzko,
w gminie Dobrzany doszło do wybuchu butli z gazem a następnie do pożaru.
Zgłoszenie o zdarzeniu Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej odebrał kilka minut po
godzinie 23.
Strażacy przybyli na miejsce zdarzenia ugasili pożar,
do którego doszło w wyniku
wybuchu butli gazowej, która
stała przy drzwiach wejściowych do budynku. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał i w momencie przybycia
strażaków całe wnętrze objęte
było pożarem. Z dachu domu
spadła część dachówek.
Akcja gaśnicza trwała prawie 3 godziny i uczestniczyło w niej 30 strażaków z
Państwowej Straży Pożarnej
w Stargardzie, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Suchaniu i
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dobrzanach.
Przyczyny wybuchu gazu
ustala Policja. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że w

domu, w którym doszło do
wybuchu gazu grupa mężczyzn spożywała alkohol.
Między mężczyznami doszło
do sprzeczki. Czterech mężczyzn doznało obrażeń ciała,

4 lipca strażacy gasili pożar traw na poboczu drogi Rzeplino-Bralęcin. Pożar
stanowił zagrożenie dla pobliskiego
zboża. Foto. OSP Kolin

4 lipca strażacy gasili pożar poszycia leśnego, do którego doszło w Chociwlu.

które nie zagrażają ich życiu.
Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.
Jeden mężczyzna odmówił
udzielenia mu pomocy.
red

Strażacy z OSP w Suchaniu w miejscowości Modrzewo gasili pożar balotów z sianem. OSP. Suchań
Ogłoszenie

W jednym z domów w Szadzku doszło do wybuchy butli z gazem a następnie do
pożaru
91 573 09 96
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Wandale zbezcześcili pomnik katastrofy smoleńskiej

M. Jach „Jesteśmy zbulwersowani i zasmuceni”
W sobotę doszło do aktu wandalizmu pod pomnikiem upamiętniającym tych, którzy ponieśli śmierć w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.
Nieznani sprawcy wywrócili jedną ze znajdujących się obok pomnika donic, rozsypując ziemię tuż pod tablicą z nazwiskami ofiar.
- Akty takiej politycznej agresji,
niespotykane od wielu lat, dotykają
nas, członków PiS, od pierwszych
dni kampanii prezydenckiej czyli
właściwie od lutego – mówi w rozmowie z Dziennikiem Stargardzkim poseł Michał Jach – Nasze plakaty są systematycznie niszczone,
sądzę, że nawet w 80 czy 90%. Wizyty prezydenta Andrzeja Dudy i
pani marszałek Elżbiety Witek pokazały, że przybywają na nie takie
najezdne grupy Hunów z obscenicznymi i wulgarnymi napisami,
czego świadkami byli licznie przybyli na te spotkania mieszkańcy naszego miasta – podkreśla M. Jach
- Tonowaliśmy naszych ludzi, aby
nie odpowiadali i zachowywali się
godnie. Ale to co stało się pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej przekracza wszelką krytykę.
Dotychczas pod tym pomnikiem
nie było żadnych incydentów a teraz w moim mieście łobuzerka czy
bandyterka polityczna, bo inaczej
nie można tego nazwać, zbezcze-

ściła pomnik upamiętniający przecież ofiary ze wszystkich stron sceny politycznej, bo tam są wyszczególnieni wszyscy z PiS, PO, SLD
czy PSL. To byli nasi politycy, którzy lecieli do Smoleńska by uczcić
polskich bohaterów zamordowanych przez system komunistyczny,
i niestety 10 kwietnia sami ponieśli śmierć w tym nieszczęsnym lesie. Więc tutaj w Stargardzie stało
się w związku z tym coś niewyobrażalnego. Przeżyłem w sobotę z tego
powodu bardzo zły dzień – dodaje M. Jach – Sądzę, że musiało być
to zaplanowane, bo jedna osoba nie
byłaby w stanie wziąć tego wazonu z ziemią i go następnie przerzucić. To też pokazuje do jakiego poziomu rozhuśtano tę agresję wobec
naszych ludzi. Jestem tym zbulwersowany i zasmucony – kończy poseł M. Jach.
Obecnie policja prowadzi czynności dochodzeniowe w sprawie
dewastacji pomnika.
Piotr Słomski

Zdewastowany pomnik katastrofy smoleńskiej. Widać przewrócony wazon z kwiatami i wysypaną ziemię

Obwodnica Stargardu w ciągu DK20

Doczekamy się jej dopiero w 2028 roku
Zapowiada przed kilkoma dniami budowa wschodniej obwodnicy Stargardu swój finał może znaleźć w roku 2028.
jąc, mówili w naszym mieście
o inwestycji w ramach programu 100 obwodnic. Dzięki budowie wspomnianej obwodnicy
z miasta całkowicie ma zostać
wyprowadzony ruch tranzytowy. Na ten moment GDDKiA
oddział Szczecin wysłała do
dziennika zamówień publicznych UE ogłoszenie o przetargu
na dokumentację dla obwodnicy Stargardu w ciągu Drogi
Krajowej nr 20. Jest to zupełnie nowa obwodnica, która ma
powstać w ramach rządowego
programu budowy 100 obwodnic w całej Polsce. Nowa droga
o szacowanej długości 4,4 km

ominie Stargard od wschodu i
całkowicie wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy z dróg krajowych. Proces przygotowawczy rusza od samego początku,
także w pierwszej kolejności będzie trzeba wyznaczyć przebieg
drogi.
Najprawdopodobniej więc,
pierwsza łopata pod budowę
obwodnicy zostanie wbita za 3
lata, a w przeciągu 8 lat miejmy nadzieję, że doczekamy się
obwodnicy, która wyprowadzi
ruch tranzytowy poza miasto.
(ps)

Ogłoszenie

By dowiedzieć się bliżej dlaczego na obwodnicę poczekamy jeszcze prawie 10 lat, rozmawiamy z Mateuszem Grzeszczukiem z GDDKiA - Jest to
zupełnie nowa inwestycja, dla
której nie było jeszcze opracowywanej żadnej dokumentacji,
ani żadnych opracowań czy wyrysowań przebiegu czy wreszcie decyzji środowiskowych –
tłumaczy Mateusz Grzeszczuk
z GDDKiA - Wynika to więc z
redakcja@dziennikstargardzki.pl

długiego okresu przygotowawczego. Najpierw trzeba wykonać dokumentację, raport oddziaływania na środowisko, dokonać inwentaryzacji przyrodniczej, wybrać wariant przebiegu i wykonać badania podłoża,
a także opracować dokumentację koncepcyjną. Około roku
2023 będzie możliwość ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę. Wykonawca, który zostanie wybrany bę-

dzie opracowywał szczegółowy
projekt. Tak więc czas realizacji jest stricte powiązany z tym,
co trzeba zrobić – wyjaśnia M.
Grzeszczuk.
Przypomnijmy, we czwartek
(25 czerwca), wojewoda Tomasz Hinc, jego zastępca Marek
Subocz, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Łukasz Lendner, poseł Michał
Jach oraz prezydent Rafał Za-

INFORMACJA

Burmistrz Ińska informuje, że na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku przy ul. Bohaterów
Warszawy 38 wywieszony jest Wykaz nr 04/2020 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 6 lipca
2020 r. do 27 lipca 2020 r.

4

Nr 40 (2080)

Radny w imieniu mieszkańców alarmuje władze miasta

Topole przy ul. Ceglanej stwarzają zagrożenie?
Do prezydenta Rafała Zająca trafiła interpelacja złożona przez radnego Wojciecha Seredyńskiego. Radny skupia się na drzewostanie na terenie byłego Gimnazjum Gminnego przy ulicy Ceglanej, a w szczególności topoli, które rosną na granicy z placem zabaw przy przedszkolu. Ponadto radny
zwrócił uwagę na zanieczyszczony oraz niewykoszony teren wokół szkoły. Są to jednak działki należące do Powiatu Stargardzkiego oraz użyczone
Zespołowi Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie. Jeśli chodzi o stan opisywanych drzew, to ocenili go … strażnicy miejscy, informując, że
drzewa nie stwarzają zagrożenia.
Jak informuje radny Wojciech
Seredyński w swojej interpelacji,
sytuacja dotyczy terenu działek
oznaczonych w rejestrze gruntów nr 110, 266/3, 266/4 obręb
5 Gminy Miasta Stargard – ulica
Ceglana, tj. teren dawnej Szkoły Podstawowej nr 14, następnie
Gimnazjum Gminnego gminy
wiejskiej Stargard. Radny zaznacza, że od dłuższego czasu teren
jest bardzo zaniedbany – trawa
nie jest koszona, niezbierane są
odpady zielone, odpady komunalne w tym szklane butelki, papier, odpady z tworzyw sztucznych, jak również co bardzo ważne brak jest pielęgnacji występującego na gruncie drzewostanu.
- Należy zaznaczyć, że wiek tego
drzewostanu przekracza już 50
lat. Dominującym gatunkiem jest
tu topola, która jest bardzo krucha i nadająca się do całkowitej
ścinki. Szczególną uwagę przyciągają drzewa rosnące na granicy z działką 116/9, na której zlokalizowany jest plac zabaw istniejącego przedszkola. Są to bardzo duże egzemplarze, znacząco wchodzące na teren sąsiedni,
stwarzając bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ży-

cia ludzi – informuje radny Wojciech Seredyński. Jak podkreśla
radny, troska o bezpieczeństwo
ludzi, w tym tych najmłodszych
wskazuje na dokonanie szczegółowej kontroli drzewostanu
na wskazanym terenie i dokonanie w trybie pilnym niezbędnych prac z wykonaniem ewentualnych nasadzeń zastępczych.
Radny Wojciech Seredyński
zwraca również uwagę na to, że
brak aktualnego przeglądu drzewostanu może być przyczyną
odmowy wypłacenia odszkodowania ze strony Ubezpieczyciela w sprawie wypadku z udziałem drzew. Jest to podstawowy
dokument w warunkach wypłaty odszkodowania. W związku z
tym radny skierował do prezydenta Rafała Zająca interpelację
z prośbą o informację jak wygląda sytuacja na dzień złożenia interpelacji w wyżej wymienionej
kwestii zarówno na terenie całego Miasta, jak i w szczególności na terenie wskazanych działek. Odpowiedzi na zadane pytania z upoważnieniem prezydenta udzielił zastępca Piotr Mync.
Zastępca prezydenta poinformował radnego, że prośbę o do-

Drzewa rosnące na granicy z przedszkolem przy ulicy Ceglanej, w opinii Straży Miejskiej nie stwarzają zagrożenia

Pomimo przekazania interpelacji do właściwych organów - czyli powiatu, teren przy szkole wciąż pozostaje zarośnięty

konanie przeglądu, uprzątnięcie odpadów i pielęgnację zieleni skierowano do władającego
tymi nieruchomościami. Działki
o nr 266/3 i 266/4 obręb 5 miasta
Stargard stanowią własność Powiatu Stargardzkiego, natomiast
działka nr 110 stanowi własność
Miasta i została użyczona Zespołowi Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie. - W
kwestii dotyczącej pielęgnacji zieleni na terenie miasta uprzejmie
informuję, że za utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości oraz bieżące przeglądy i pielęgnację drzew odpowiada władający daną nieruchomością. Na terenach zieleni miejskiej: w pasach
drogowych ulic miejskich, w parkach i na skwerach, utrzymanie
czystości i porządku oraz pielęgnację drzewostanu realizuje Zarząd usług Komunalnych. Pozostałe ogólnodostępne tereny miejskie utrzymywane są przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przeglądy
stanu zdrowotnego drzew są prowadzone na bieżąco i podejmowane są wszelkie niezbędne działania mające na celu utrzymanie
terenów zielonych w należytym i
bezpiecznym stanie – mówi Piotr
Mync. Jak podkreśla zastępca
prezydenta, wszelkie zgłoszenia i interwencje dotyczące czystości i porządku lub zagrożeń
spowodowanych złym stanem
drzew są niezwłocznie przekazywane do właściwej jednostki.
W tym przypadku sygnał radnego Wojciecha Seredyńskiego został przekazany do Straży
miejskiej, która poinformowała,
że w dniu 17 czerwca br. strażnicy przeprowadzili kontrolę terenu byłego Gimnazjum Gmin-

nego przy ulicy Ceglanej oraz
sąsiedniej działki 110 obręb 5
pod względem zanieczyszczenia i stanu drzew. - Drobne zanieczyszczenia typu folie, butelki zostały przekazane do zarządcy terenu, czyli Dyrekcji Zespołu
Szkół Budowlano-Technicznych
w Stargardzie, celem uporządkowania. Natomiast wizualne kontrole strażników drzewostanu na
przedmiotowych działkach nie
ujawniły widocznych zagrożeń.
Brak był suchych drzew, bądź też
konarów stwarzających ewentu-

alne zagrożenie bezpieczeństwa
– informuje Komendant Straży
miejskiej Wiesław Dubij. Pozostaje pytanie, czy strażnicy miejscy są odpowiednimi osobami do tego ,aby ocenić kondycję rosnących drzew? Pozostaje
jednak wierzyć ,że rzeczywiście
drzewostan, o którym wspomina radny znajduje się w wystarczająco dobrym stanie, aby
uniknąć ewentualnego zagrożenia stworzonego spadającymi
konarami.

KR

Odeszli do wieczności...

Pochówki 6.07.2020
CECYLIA SZCZERBIC, lat 80, zmarła 1.07
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 7.07.2020
LUCYNA CYRAN, lat 81, zmarła 2.07
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
GRZEGORZ MASŁOWSKI, lat 49, zmarł 2.07
Pogrzeb odbędzie się o godz. 11.15 na Starym Cmentarzu
Pochówki 8.07.2020
JAN SZYDŁOWSKI, lat 80, zmarł 3.07
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu

reklama
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Zmiany w budżecie miasta Stargard

80 tys. zł na plażę w Zieleniewie
Rada miejska przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok. Najciekawszym punktem tej uchwały dla wszystkich mieszkańców jest dofinansowanie plaży w Zieleniewie kwotą 80 tys. zł, z przeznaczeniem na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa dla korzystających
z plaży. Ponadto ponad 3,5 mln zł z budżetu zostanie przekazane dla Stargardzkiego TBS na podwyższenie kapitału zakładowego.
Radni Rady Miejskiej zdecydowali o przekazaniu 80 000 zł na zapewnienie porządku i służby ratownicze
na plaży w Zieleniewie. Jak co roku
miasto wspiera utrzymanie jednego z ulubionych miejsc wypoczynku stargardzian. Wszystko po to, by
plażowanie było bezpieczniejsze i
bardziej komfortowe. – Dobry stan
i bezpieczeństwo na publicznej i bezpłatnej – również dla stargardzian –
plaży leży w naszym wspólnym interesie. To właśnie nad Miedwiem wakacje spędza mnóstwo dzieci i młodzieży, dla których często jest to jedyna forma letniego wypoczynku poza
miastem. Wydaje się, że w tym roku
– w obliczu pandemii – odpoczywających tam stargardzian będzie jeszcze
więcej niż dotychczas – mówił prezydent Rafał Zając. Aby czas spędzony
na plaży był jak najbardziej przyjemny, bardzo ważne jest bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Pieniądze przekazane Kobylance z budżetu Stargardu będą wydane m.in.
na zapewnienie służb ratowniczych

na cały wakacyjny sezon. Środki z
dofinansowania posłużą również do
utrzymania porządku na plaży.
Wysokie temperatury i słoneczne dni zachęcają do wizyt nad Miedwiem. Można tam wygodnie dojechać miejskim autobusem – przez
całe wakacje bilet w jedną stronę
kosztuje jedynie 2,80 zł (normalny)
i 1,40 zł (ulgowy). Planując wypady nad jezioro, warto też kupić bilet miesięczny ze Stargardzką Kartą Mieszkańca – dzięki temu można zaoszczędzić. Dotacja na plażę w
Zieleniewie to nie jedyne zmiany w
budżecie miasta na 2020 rok. Aż 3
597 000,00 zł zostanie przeznaczone
na podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. z
uwagi na zmianę modelu finansowania budowy żłobka w budynku przy
ul. J. Śniadeckiego. Kwota 633,61 zł
zostanie przeznaczona na obsługę
administracyjną projektu pn.: „Przyjazny e-urząd – podniesieni jakości
usług w zakresie podatków i opłat
lokalnych oraz zarządzania nieru-

chomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki,
Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec”.
Uchwały mówi również o zmianach,
które nastąpiły w planowych wydatkach, ale nie mających wpływu na
zmianę kwot budżetu ogółem. W ramach planowanych nakładów finansowych na realizowanym przedsięwzięciu dotyczącym modernizacji
energetycznej przez Stargardzie TBS
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard
przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W. Polskiego 78a, Bogusława
IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M.
Konopnickiej 8 w Stargardzie, dokonana zostanie zmiana polegająca
na przeklasyfikowaniu środków w
wysokości 308 504,00 zł na wydatki niekwalifikowane w dziale Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale
Towarzystwa budownictwa społecznego. Z kolei w ramach realizowanego w bieżącym roku Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciw-

Rada Miejska wyraziła zgodę na przeznaczenie z budżetu miasta 80 tys. zł na plażę
w Zieleniewie

działania narkomani i przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zwiększony zostanie
o 12 512,00 zł koszt realizowanego
programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu
Miasta Stargard, za pośrednictwem
Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie, w którego skład wchodzi Dział Pomocy

Osobom Nietrzeźwym – Izba Wytrzeźwień. W sumie uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020
rok informuje o zwiększeniu dochodów budżetu miasta ogółem o kwotę 2 619 835,00 zł oraz o zwiększeniu
wydatków budżetu o kwotę 6 618
484,61 zł.
KR

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w Stargardzie

Także przeciwnicy sprawili gorące powitanie
W piątek o godz. 17 miało miejsce spotkanie mieszkańców miasta z marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek, która przyjechała do nas by wesprzeć kandydaturę
Andrzeja Dudy. Oprócz zwolenników PiS i obecnego prezydenta, na spotkanie z marszałek przyszli także przeciwnicy, m.in. Obywatele Stargard.
dokładnie jeden głos – podkreślała marszałek.
Następnie E. Witek wyszła do
zgromadzonych mieszkańców,
wśród których nie spotkała jedynie zwolenników lecz również przeciwników politycznych.
– „Jak bardzo szanuje pani naszą wolność?!” – krzyknęła jedna z kobiet sprzeciwiających się
rządom PiS. Marszałek odpowiedziała – „Szanuję wolność każdego człowieka.” Na to ta sama kobieta powiedziała – „Dlaczego
kobieto tak perfidnie kłamiesz?
Opamiętania życzymy!” – E. Wi-

tek odpowiedziała z uśmiechem –
„Wszystkiego najlepszego!”
Przeciwnicy polityczni A. Dudy
zaczęli gwizdać i krzyczeć „Rafał!” bądź „Rafał, prezydentem!”.
Kiedy zwolennicy A. Dudy chcący ich zagłuszyć skandowali „Andrzej Duda”, oponenci krzyczeli
„To się nie uda”.
Nie obyło się też bez konfrontacji słownych między zwolennikami A. Dudy a jego przeciwnikami. Taka dość napięta sytuacja
trwała przez cały czas obecności

marszałek Witek na rynku staromiejskim. Jak widać także w naszym mieście im bliżej finalnego
momentu wyboru prezydenta RP,
tym sytuacja staje się coraz bardziej napięta, a zwolennicy dwóch
rywalizujących na ostatniej prostej kandydatów coraz bardziej
chcą wykazać swoją przewagę,
zwłaszcza gdy jest po temu okazja
w trakcie wizyt prominentnych
polityków bądź wreszcie samych
kandydatów.
Piotr Słomski

Marszałek Sejmu RP wspierała urzędującego prezydenta w kampanii

- Patrzyłam, jak wyglądał rok
2015, jak wyglądała frekwencja,
jakie poparcie miał wtedy prezydent Andrzej Duda, i jaka była
wreszcie frekwencja w 2020 r.
Muszę państwu powiedzieć, że
jest coraz lepiej na ścianie zachodniej, która wreszcie się ruszyła a ja jestem z Dolnego Śląska,
możemy zmieniać Polskę na lepsze – mówiła marszałek Elżbieta Witek, zagrzewając do kampanijnej walki szeregi stargardzkich
zwolenników urzędującego preredakcja@dziennikstargardzki.pl

zydenta - Jest tutaj bardzo duży
potencjał. Starajmy się przekonywać do ostatniego dnia, do ostatniej godziny wszystkich naszych
znajomych, przyjaciół, sąsiadów,
być może także członków naszej
rodziny, bądź tych, którzy z zasady nie chodzą na wybory. Raz na
pięć lat władza należy do nas, do
wszystkich wyborców. Bez względu na to, czy mieszkamy na wsi,
w dużym czy małym mieście, czy
jesteśmy mężczyznami czy kobietami. Wszyscy w tym dniu mamy

Marszałek E. Witek złożyła kwiaty
pod pomnikiem katastrofy smoleńskiej

Elżbieta Witek konfrontuje się z przeciwnikami rządów Zjednoczonej Prawicy z
Obywateli Stargard.
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Skarga na Wójt gminy uznana za zasadną

Nie wyraziła zgody na zakup biletów
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kobylanka, radni przyjęli projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Kobylanka. Chodzi o spór dotyczący chęci zakupu biletów na kabaret za pieniądze sołectwa Jęczydół. Wójt Julita Pilecka nie wyraziła na to zgody,
z czym z kolei nie zgadzała się sołtys Alicja Ordon oraz Rada Sołecka wsi Jęczydół. Po analizie skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zdecydowała o uznaniu skargi za zasadną. Z taką decyzją zgodziła się również większość radnych (9 głosów za, 5 przeciw).
W dniu 24 kwietnia 2020 roku
do Rady Gminy w Kobylance
wpłynęła skarga złożona do Wojewody Zachodniopomorskiego
przez Sołtys Sołectwa Jęczydół,
dotycząca odmowy realizacji
przez Wójta Gminy Kobylanka,
wydatku z funduszu sołeckiego
zgodnie z wnioskowaną przez
Sołectwo dyspozycją. Skargę
tę złożyła Sołtys Alicja Ordon
oraz troje członków Rady Sołeckiej Sołectwa Jęczydół – Radosław Duda, Roman Kostiuczuk,
Jadwiga Kurzawa. Przekazanie
skargi nastąpiło na podstawie
art.231 w związku z art.229 pkt
3 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, z prośbą o
szczegółowe zbadanie przedstawionego zagadnienia. Stosownie
do art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta i
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada
gminy.
Na podstawie &§74 pkt.1 Statutu Gminy Kobylanka , Przewodnicząca Rady Gminy skierowała skargę do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, w celu rozpatrzenia. Skarga w swojej treści zawiera następujące zarzuty: działania Wójta Gminy
Kobylanka Julity Pileckiej uniemożliwiają realizację głównego
celu pracy Sołectwa tj. integracji jego mieszkańców przez różne formy działania; w dniu 04
marca 2020 roku Wójt pisemnie odmówiła zapłaty za fakturę
dotyczącej nabycia 30 sztuk biletów na „ Babski Kabaret”, który miał miejsce w Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance, w
tym samym dniu. Zakupione bilety zostały już rozdane mieszkańcom miejscowości Jęczydół.
W ocenie skarżących, spełnione
zostały warunki niezbędne do
zrealizowania tego wydatku, bo
przedsięwzięcie jest zgodne z zadaniami własnymi gminy, kabaret odbywał się na teranie gminy i był dostępny dla wszystkich
mieszkańców. W ubiegłym roku
Wójt Julita Pilecka nie kwestionowała opisanych wyżej działań.
Stanowisko Komisji
Komisja zwróciła uwagę na
zapisy widniejące we wniosku z dnia 19 września 2019
r. Sołectwa Jęczydół do UG w
Kobylance, o uwzględnienie
w projekcie budżetu realizacji

m.in. przedsięwzięcia „ zakup
biletów” – pkt 3 poz. a, w wysokości 4000 złotych oraz dyspozycję dokonania wydatku (wpływ
do UG Kobylanka w dniu 28 lutego 2020 r.) z zapisem w poz. 5
o treści: „ zakup biletów na imprezę kulturalną 30 szt.,…” W
rozwinięciu swojego stanowiska
Wójt Gminy Kobylanka, skierowanego do Sołtysa Jęczydołu, w
swoim piśmie z dnia 18 marca
2020 r. uzasadnia m.in. „ Zgodnie z art.2 ust.6 ustawy o funduszu sołeckim, środki z funduszu przeznacza się na realizację
przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią
rozwoju gminy. Wszystkie te
trzy przesłanki muszą być spełnione łącznie, aby wniosek o
wykorzystanie środków z funduszu spełniał wymogi prawne.”
Zwraca uwagę, że powoływanie
się na art.7 ustawy o samorządzie gminnym i uwzględnienie
kultury w katalogu zadań własnych gminy nie stanowi argumentu przemawiającego za dokonaniem zakupu biletów dla
indywidualnych osób. Dalej czytamy w stanowisku Wójta, „że
nie można uznać, iż oferta Sołtys
była skierowana do wszystkich
mieszkańców sołectwa, ponieważ liczba dostępnych biletów
z założenia była ograniczona, a
kryteria ich przydziału nieokreślone. Nadużyciem jest również
nazywanie oglądania spektaklu
„imprezą integracyjną wsi Jęczydół z okazji Dnia Kobiet”nie ma w tym bowiem żadnego
elementu integracji, która z definicji polega na łączeniu, włączaniu, tworzeniu więzi między
ludźmi.” Nadmienia także Wójt,
„że podczas zebrania wiejskiego nie było mowy o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na zakup biletów – gdyby tak było, uczestnicy zebrania natychmiast zastaliby poinformowani przez wójta, że taki
wydatek nie może być uchwalony. Zebranie wiejskie podjęło jedynie decyzję o przeznaczeniu
środków na poszczególne okazje
(np. Dzień Kobiet), nie precyzując konkretnych wydatków. Zapis w protokole jest niezgodny
ze stanem faktycznym i wymaga stosownej korekty.” Obecna
na posiedzeniu Komisji Sołtys
Jęczydołu oświadczyła, że zakup

Rada Gminy Kobylanka uznała za zasadną skargę na Wójta Julitę Pilecką.

biletów z funduszu sołeckiego
jest zgodny z zadaniami gminy.
Decyzję o poniesieniu tego wydatku podjęło Zebranie Wiejskie. W poprzedniej kadencji i
w ubiegłym roku takie wydatki
były realizowane. Troje radnych,
członków Komisji zajęło także
stanowisko, że wydatek na zakup
biletów jest zgodny z przepisami.
Członek Komisji skierował pytanie do Sołtysa Jęczydołu, czy jest
w posiadaniu stanowiska prawnego lub RIO, dotyczącego wydatkowania środków z funduszu
sołeckiego na zakup biletów, jeśli tak, czy może udostępnić Komisji to stanowisko. W odpowiedzi uzyskano stanowisko Sołtysa, że posiada ustną informację
od swoich prawników, była też
skonsultować powyższe w RIO,
na piśmie nic nie musi mieć.
Informacje, które posiada, ma
dla siebie. Następnie udzielono
możliwości wypowiedzi Wójt Julicie Pileckiej, która podtrzymała
w całości swoje stanowisko, zarzuciła niektórym radnym brak
bezstronności, kierowania się
już z góry ustalonym poglądem
w tej sprawie oraz przekonana
jest już teraz uznania tej skargi
za zasadną, jeszcze przed jej wnikliwym zbadaniem.
Zakup biletów
służył integracji?
Wójt przekazała Komisji swoje
stanowisko na piśmie i wniosła o
włączenie do protokołu. Stwierdziła, że wydatkowanie środków
z funduszu sołeckiego wymaga
pilnego uporządkowania, zgodnego z obowiązującym prawem.
W swoim pisemnym stanowisku
oświadcza min., że zarzuty sfor-

mułowane przez autorów skargi są bezpodstawne – nigdy nie
utrudniała działań integracyjnych sołectwom i nie stawiała
przeszkód w ich podejmowaniu.
Próba oskarżania o uniemożliwianie mieszkańcom integracji poprzez brak zgody na zakup
biletów na spektakl kabaretowy
jest całkowicie nieuzasadnione. Jedno z drugim nie ma nic
wspólnego. Oglądanie przedstawienia teatralnego w najmniejszym stopniu nie realizuje idei
integracji – jest indywidualnym
doznaniem i przyjemnością osobistą. Nie można więc stawiać
zarzutu uniemożliwiania działań
integracyjnych sołectwu, skoro
dane przedsięwzięcie nie zawiera w sobie elementu integracji.
Wójt poinformowała, że dyspozycja dokonania wydatku na bilety została złożona przez Sołtys
Jęczydołu w piątek po południu.
W poniedziałek Pani Sołtys została telefonicznie poinformowana ( informacja w formie pisemnej została przekazana następnego dnia), że wydatek nie
będzie zrealizowany i żeby poinformowała o tym zainteresowanych. Sołtys Jęczydołu odmówiła
reakcji, a następnego dnia wpłynęła faktura za bilety. Faktura
została odesłana do CKiR, ponieważ urząd nie wystawił zlecenia na zakup biletów, a wydatek
nie mieści się w kryteriach ustawy o funduszu sołeckim. Przewodniczący Komisji zwrócił się
do Wójt J. Pileckiej z propozycją,
że skoro pracuje nad nowymi zasadami wydatkowania środków
z funduszu sołeckiego, to może
do czasu ich ustalenia nie stwa-

rzać problemu i sfinansować zakup tych biletów? W odpowiedzi
członkowie Komisji usłyszeli, że
jest to propozycja do przemyślenia. Zaznaczyła jednak, że sprawa przedstawiona w skardze (zakup biletów) to zadanie niezrealizowane, gdyż nie było zgody
na poniesienie wydatku. Członek Komisji zwrócił się do Sołtysa Jęczydołu z propozycją polubownego załatwienia tej sprawy, wycofanie tej skargi w przypadku dokonania płatności faktury za bilety, na co nie uzyskano
zgody Pani Sołtys i Rady Sołeckiej. Członek Komisji zwrócił się
ponownie do Sołtys Jęczydołu o
udostępnienie członkom KSWiP
opinii radcy prawnego, którą
otrzymała. W odpowiedzi uzyskano informację, że skoro opinia została skierowana do Sołtysa, z jego wniosku, to nie może
jej przekazać Komisji. Następnie
odczytała jej treść i stwierdziła,
że opinia jest dla niej korzystna.
Członek Komisji złożył wniosek
o przedłożenie stanowiska radcy prawnego członkom Komisji
przed ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie skargi. Wniosek
został przegłosowany. Na kolejnym posiedzeniu Komisji SWiP,
w dniu 03 czerwca 2020 r. członkowie uzyskali pisemne stanowisko radcy prawnego, obsługującego RG i UG, w którym to zawarto analizę stanu prawnego, w
tym min. zapis o treści: „ Wskazać należy, że wydatki ponoszone w ramach zadań własnych
gminy muszą służyć ogółowi
mieszkańców gminy. W przedmiotowym przypadku środki
miały służyć niektórym miesz91 573 09 96

7

7-9.7.2020
kańcom, ale nie ogółowi mieszkańców z uwagi na ograniczoną liczbę biletów. Inna sytuacja
miałaby miejsce w przypadku, w
którym przedstawienie odbywałoby się na terenie gminy i było
ogólnodostępne dla wszystkich
mieszkańców. W żaden sposób
nie można też uznać, że zakup
biletów na przedstawienie służył poprawie warunków życia
mieszkańców, którzy otrzymaliby bilety na spektakl. Nawet przy
przyjęciu, że każdy z mieszkańców mógł otrzymać bilet, to ich
pula była zbyt mała, żeby mówić
o poprawie jakości życia ogółu.
Na uwadze należy tu też mieć
brak jasno określonych kryteriów przydziału biletów, który
poddaje w wątpliwość ich ogólnodostępność.”
Wójt chciała zakończyć spór
Uczestnicząca w obradach Komisji Wójt J. Pilecka potrzymała
stanowisko, że jest nadal gotowa polubownie załatwić tę sprawę, stoi na stanowisku, że wydatek na zakup biletów był nieprawidłowy, ale jednocześnie
opłacenie tej faktury nie powinno spowodować żadnych poważnych konsekwencji. Aby zamknąć sprawę i kończyć spór,
zgadza się na potencjalne poniesienie tego wydatku. Do czasu
zakończenia obrad Komisji Sołtys Jęczydołu oraz Rada Sołecka
nie wnieśli zmiany stanowiska
w sprawie przedmiotowej skargi. Brak jest zgody polubownego jej rozstrzygnięcia. Komisja
po przeanalizowaniu wszystkich
ustaleń w sprawie skargi, w toku
głosownia stosunkiem głosów 3
za i 2 przeciw zarekomendowała
Radzie Gminy uznanie tej skargi
za zasadną. W związku z powyższym Rada Gminy Kobylanka
po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że skargę Sołtysa i Rady Sołeckiej Jęczydołu z
dnia 24 kwietnia 2020 r. należy uznać za zasadną. Tak też się

stało przy 9 głosach za i 5 przeciw podczas ostatniej sesji Rady
Gminy Kobylanka. Warto dodać,
że sołtysem wsi Jęczydół jest Alicja Ordon, która oprócz tego jest
również Przewodniczącą Rady
Gminy Kobylanka. Pomimo
tego, że wójt Julita Pilecka chciała zakończyć ten spór polubownie, ponownie skarga na jej działalność została przegłosowana
przez Radę Gminy. Wyjaśnienia
wójta zostały już zawarte w treści
powyżej, mimo wszystko skontaktowaliśmy się z Julitą Pilecką, aby już po głosowaniu Rady
odniosła się do całej sprawy.
Wójt podkreśla przede wszystkim fakt, że tak naprawdę skarga
została napisana i złożona przez
samych radnych. - Nie wiem czy
mogę coś więcej dodać... To jest
kolejna skarga napisana przez
radnych, rozpatrywana potem
przez radnych i przez większość
radnych potem przegłosowywana, więc tak naprawdę odnoszę
wrażenie, że u nas rozpatrywanie
skarg polega na tym że radni sami
piszą, rozpatrują i przegłosowują
nie wnikając w okoliczności i nie
biorąc pod uwagę różnych aspektów – mówi wójt Julita Pilecka.
Jak przyznaje Julita Pilecka, nie
jest6 łatwo zarządzać gminą, w
której radni nie doceniają większości działań. Trudno nie odnieść wrażenia, że wójtowi wciąż
są rzucane kłody pod nogi. Julita Pilecka przyznaje, że niekiedy
czuje ogromną niemoc próbując
zrobić coś dla gminy. - Oczywiście, że tak, trudno tego nie czuć,
trudno nie mieć takiego poczucia,
że cokolwiek by się nie zrobiło, to
i tak jest źle. Trudno się odnajdywać w takim działaniu wiedząc,
że się pracuje ciężko, że chce się
dobrze dla gminy, że się stara o
ten interes gminy, a to nie jest w
jakiś sposób doceniane. Cóż, życie płynie dalej, idziemy cały czas
do przodu, robimy swoje – dodaje Julita Pilecka.
KR

OSP Pęzino

Nie wyjechali do akcji, zostali
zhejtowani
W sobotę na polu pod Pęzinem doszło do poważnego pożaru zboża na pniu. W akcji
gaszenia wzięło udział kilkanaście zastępów straży pożarnej, ale zabrakło w niej ochotników z Pęzina.
W sobotnie popołudnie podczas prac polowych zapaliło
się zboże i ściernisko. Z pożarem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej z powiatu stargardzkiego. Sytuacja
była trudna do opanowania, do
pomocy zadysponowano dwa
samoloty gaśnicze dromader.
Wśród strażaków zmagających
się z żywiołem zabrakło druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Pęzina. Przez swoją nieobecność strażacy spotkali się
z negatywnymi komentarzami
mieszkańców oraz internautów. Obawiają się oni o swoje
bezpieczeństwo.
Strażacy z OSP Pęzino za powód swojej nieobecności podają to, że wyjeżdżają zawsze, kiedy tylko mogą. - Jak sama nazwa wskazuje jesteśmy ochotnikami, każdy z nas ma własne
życie i nieraz nie możemy wyjechać, aby pomóc- poinformowali druhowie z Pęzina. Już nie raz zostawialiśmy swoje
żony, narzeczone, dziewczyny,
dzieci, rodziny po to, aby biec
i pomagać temu co jest w potrzebie. Wiele razy budził nas
dźwięk syreny w nocy i nie patrzyliśmy na to, że rano musimy
wstać i iść do pracy- zaznaczyli ochotnicy. Dodają również
na swoje usprawiedliwienie, że
wszystkie pieniądze z wyjazdów każdy z druhów oddaje na
jednostkę, aby móc się lepiej
wyposażyć w sprzęt lub nawet
w wodę, której mogą się napić w czasie akcji. - Naprawdę

staramy się poświęcać na tyle,
ile możemy oraz wyjeżdżać
za każdym razem, lecz nieraz
nadchodzi taki dzień jak dziś,
gdzie nie mogliśmy pomóc innym jednostkom przy pożarze- poinformowalią strażacy
z Pęzina. Zapraszają również w
swoje szeregi. W obronie strażaków z Pęzina stanął Sebastian
Janiak, Przewodniczący Rady
Gminy Stargard. - Każdej jednostce na terenie gminy Stargard zdarza się nie wyjechać
do działań ratowniczych czy
gaśniczych. Tego typu sytuacje
zdarzają się bardzo rzadko, ale
się zdarzają. Specyfika tej pasji,
jaką jest chęć niesienia pomocy jest tak ogromna, że w sposób szczególny niejednokrotnie
przekłada się na życie rodzin-

ne- poinformował Sebastian
Janiak. Strażacy gaszą trawy,
nieużytki, pola, łąki, lasy, walczą z miejscowymi zagrożeniami, ale przede wszystkim ratują ludzkie życie, bardzo często
z narażeniem własnego. - Robienie problemu z braku wyjazdu jest ewidentnie brakiem
wiedzy o specyficznym charakterze tej służby! Tak, to jest
służba dla nas, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego zdrowia i życia. I za to należy im się
szczególny szacunek i podziękowania- dodał Przewodniczący Rady Gminy Stargard.
Terenem działania poszczególnych Ochotniczych Straży
Pożarnych jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej. Każda OSP
działa na podstawie ustaw oraz
własnych statutów. Do najważniejszych zadań OSP należą
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w
tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, udział w akcjach ratowniczych, prowadzenie szkoleń członków OSP, przedstawianie organom władzy rządowej i samorządowej wniosków
w sprawach ochrony przeciwpożarowej, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych
na własnym terenie oraz wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP.
MP

Gmina Dolice Projekt grantowy „Zdalna Szkoła +”
Gmina Dolice podpisała umowę o powierzenie grantu pn. Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Projekt jest odpowiedzią na
obecną sytuację szkolnictwa,
związaną z wprowadzeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. W ramach projektu „Zdalna szkoła +” jednostki
samorządu terytorialnego ponownie mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu
komputerowego niezbędnego
do wsparcia procesu zdalnego
kształcenia. Program skierowany jest głównie do rodzin uboredakcja@dziennikstargardzki.pl

gich z minimum trojgiem dzieci.
Ponownie to jednostkom samorządu terytorialnego powierzamy decyzję o wyborze konkretnych rodzin. Gmina Dolice na
ten cel otrzymała 73.908,60 zł.
Środki zostały przeznaczone
na sfinansowanie zakupu laptopów, które Wójt Gminy przekazał szkołom: w Dolicach, w
Rzeplinie, w Dobropolu Pyrzyckim oraz w Sądowie. Zakupiony sprzęt trafił do uczniów i nauczycieli.
Info UG Dolice/opr red

Dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Zdalna Szkoła + zostało przeznaczone na zakup laptopów dla uczniów.
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Strażnicy Miejscy uratowali kota Jeżdżąc na rolkach czy
rowerze pamiętajmy o
bezpieczeństwie
Nietypową interwencję przeprowadzili strażnicy miejscy na Starówce. Funkcjonariusze
dostali zgłoszenie o kocie uwięzionym pod mostem na ul. Kuśnierzy. Na miejscu pojawili
się także pracownicy szczecińskiego TOZu oraz MPGK. Zwierzę udało się uratować.

Strażnicy Miejscy uratowali również kaczkę z 11 kaczątkami

Kot znajdował się w studzience kanalizacyjnej. Dostęp do
niego był utrudniony. Dzięki
wspólnej akcji strażników, To-

warzystwa Opieki nad Zwierzętami i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
udało się uwolnić przestraszone-

go czworonoga. Kot nie odniósł
żadnych poważnych obrażeń.
Straż Miejska po raz kolejny pomogła zwierzęciu w potrzebie.
Kilka tygodni temu funkcjonariusze zabezpieczyli kaczkę, która wraz z 11 kaczętami próbowała bezskutecznie przejść przez
ruchliwą ulicę. Cała gromadka
została umieszczona w nowej lokalizacji – z daleka od miasta.
Jeżeli spotkamy w Stargardzie
bezdomne lub dzikie zwierzę
potrzebujące pomocy, wystarczy
zadzwonić do Straży Miejskiej –
nr tel. 986, 91 577 50 90. Funkcjonariusze powiadomią odpowiednie służby. Poza godzinami pracy strażników zgłoszenia
przyjmuje Policja, tel. 997.

Trwają wakacje, a dobra pogoda za oknami zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zarówno najmłodsi,
dorośli, jak i najstarsi mieszkańcy naszego miasta chętnie
jeżdżą na rowerze. Nie brakuje też amatorów rolek i hulajnóg. Stargardzka Policja przypomina o kilku zasadach,
dzięki którym letnie aktywności będą bezpieczne.

info UM/opr red

Podczas jazdy na rowerze, rolkach czy hulajnogach należy pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa

Dzięki wspólnej akcji Straży Miejskiej, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i MPGK udało się uwolnić przestraszonego kota

Zasady bezpieczeństwa na
placach zabaw

Warto wiedzieć, co wchodzi w
skład obowiązkowego wyposażenia każdego roweru. Jest to: co
najmniej jedno światło przednie
białe lub żółte świecące światłem
ciągłym lub migającym, przynajmniej jedno światło tylne czerwone (odblaskowe), jedno światło
tylne świecące światłem ciągłym
lub migającym, a także sprawny
hamulec i dzwonek.
Rowerzyści powinni korzystać
przede wszystkim ze tras specjalnie dla nich przeznaczonych.
W Stargardzie mają do dyspozycji w sumie ponad 30 km ścieżek.
Ostatnio w centrum wyznaczono
też pasy ruchu i ustawiono stojaki. Trzeba pamiętać, że po takich
pasach można poruszać się tylko
zgodnie z kierunkiem jazdy samochodów. Nie brakuje również
chodników, z których bezpiecznie
mogą korzystać zarówno rowerzyści, jak i piesi. Takie miejsca są
oznaczone znakiem „Dopuszczony ruch rowerowy”.

Zgodnie z przepisami ruchu
drogowego osoby jeżdżące na
hulajnogach (również elektrycznych), rolkach i wrotkach traktowane są jako piesi. To oznacza,
że mogą swobodnie poruszać się
po chodnikach. Muszą jednak zachować szczególną ostrożność –
zwłaszcza w miejscach, gdzie ruch
jest duży. Rolkarze i miłośnicy hulajnóg nie mogą korzystać ze ścieżek i pasów rowerowych. Są one
przeznaczone tylko dla cyklistów.
Niezależnie od ulubionego
środka transportu warto pamiętać o zakładaniu elementów odblaskowych. To np. kamizelki, ale także przypinki, breloki i
naszywki na ubraniach. Dzięki
temu zwiększa się bezpieczeństwo
wszystkich użytkowników dróg,
ścieżek, pasów i chodników. Policjanci zachęcają także – przede
wszystkim dzieci i młodzież – do
zakładania kasków ochronnych.
Info UM/opr red

Higiena, zachowanie dystansu i czujność rodziców oraz opiekunów – wizyta na placu
zabaw jest bezpieczna. Trzeba jednak pamiętać o kilku prostych zasadach. Zarząd Usług
Komunalnych przygotował zalecenia na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu
Sanitarnego.
Przede wszystkim na plac zabaw powinny przychodzić osoby zdrowe, bez żadnych objawów choroby. Ta zasada dotyczy zarówno dzieci, jak i rodziców oraz opiekunów. Jak podaje
GIS, najbezpieczniej byłoby zachować przynajmniej dwumetrowy odstęp między bawiącymi
się. Jeżeli z urządzeń w tym samym czasie korzysta dużo osób,
warto poczekać lub wybrać się

w inne miejsce. W Stargardzie
jest wiele dobrze wyposażonych
placów, dostosowanych także do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Planując wizytę na placu zabaw, warto zaopatrzyć siebie
lub dziecko w środki odkażające – np. chusteczki lub płyny.
To także dobry moment na pokazanie młodemu człowiekowi, jak ważna jest higiena. Jeżeli

dzieci korzystają w takim miejscu z własnych zabawek, po powrocie do domu należy je umyć
lub wyprać. Dodatkowo na placach najlepiej zrezygnować z jedzenia lub picia. I choć trudno
wymagać od najmłodszych ścisłego przestrzegania zaleceń, to
jednak można – także poprzez
zabawę – nauczyć dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Info UM/opr red

Przestrzegając zasad higieny zabawa na placu może być bezpieczna
91 573 09 96
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ZS nr 5 i Szkoła Specjalna

Trójkołowce dla stargardzkich
uczniów

Wieści z gmin

Uczniowie stargardzkiej „Piątki” oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej będą mogli korzystać z trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych, przekazanych obu placówkom przez
Fundację Eco Textil. To efekt współpracy Powiatu Stargardzkiego z fundacją, której prezesem jest Monika Lipnicka.

Rowery przyczynią się do poprawy sprawności fizycznej uczniów. Przydadzą się
podczas treningów mięśni

Przekazanie obu pojazdów miało miejsce w obecności Starosty
Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej i Wicestarosty Joanny Tomczak oraz Agnieszki Krętkowskiej,
Dyrektor Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego.
Duży komfort jazdy nowymi
trójkołowcami zapewniają odpowiednio dopasowane przekładnie,
dzięki którym każdy z użytkowników może wybrać stosowny dla
siebie tryb pracy. O wiele prostsze
jest również ruszanie i zatrzymywanie się- bez konieczności zsiadania z roweru lub balansowania
ciałem. Dodatkową zaletę stanowi
spora przestrzeń ładunkowa, jaką
tworzy prześwit pomiędzy dwoma tylnymi kołami.
Uczniom ZS 5 im. Tadeusza
Tańskiego i Szkoły Podstawowej
Specjalnej im. Juliana Tuwima,
trójkołowce zapewnią nie tylko
możliwość codziennego korzystania, ale też utrzymania i poprawy
kondycji fizycznej- przede wszyst-

kim w zakresie wzmocnienia koordynacji ruchowej oraz treningu
mięśni.

Przekazując pojazdy szkołom,
władze fundacji chciały podziękować Zarządowi Powiatu za podjęcie współpracy w ramach akcji
„Zrób porządek w szafie”. W obu
wybranych placówkach ustawiono pojemniki do zbiórki niepotrzebnej odzieży. Przebieg całej
akcji pokrzyżował niestety stan
epidemii. Jednak organizatorzy
nie poddają się, zapowiadając jej
kontynuację już od września.
Obdarowanym pozostaje teraz
w najbliższym czasie sztuka opanowania technik jazdy na trójkołowcach- z korzyścią dla zdrowia
i kondycji wszystkich użytkowników.

Chociwel
1 lipca obchodziliśmy Światowy Dzień Psa. Z tej okazji dzieci z
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Karkowa w gminie Chociwel zaprosili an zajęcia swoich milusińskich przyjaciół. Ponadto dzieci
wykonały prace plastyczne dla swoich piesków.

Info Starostwo Powiatowe

Ińsko
W Ińsku trwa remont nad jeziorem. Niebawem w pomieszczeniach zostanie zorganizowany Klub Senior +

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej otrzymali trójkołowe rowery rehabilitacyjne

Osadzeni uszyli maseczki dla
osób niepełnosprawnych

Stara Dąbrowa/Parlino
1 lipca Ochotnicza Straż Pożarna w Parlinie, w gminie Stara Dąbrowa wzbogaciła się o nowy wóz gaśniczy Man Gba. Teraz będzie
bezpieczniej, szybciej i nowocześniej. Jednocześnie strażacy zapraszają do wstąpienia w swoje szeregi.

W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, kolejna partia maseczek ochronnych uszytych przez osadzonych z Zakładu Karnego w Stargardzie trafiła do osób niepełnosprawnych.
Dyrektor Zakładu Karnego
ppłk Adam Ładniak przekazał
na ręce Prezesa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i
Przyjaciół Wolontariat „Szansa” Krzysztofa Górskiego 300
maseczek ochronnych, uszytych przez słuchaczy Centrum
Kształcenia Ustawicznego, które
funkcjonuje na terenie zakładu
redakcja@dziennikstargardzki.pl

karnego. Skazani uszyli maseczki w ramach programu resocjalizacyjnego realizowanego w
stargardzkiej jednostce penitencjarnej pt. „Jestem przydatny”
Zakład Karny w Stargardzie
wspiera walkę z COVID-19 od samego początku epidemii. To kolejna instytucja, która otrzymała wsparcie w zakresie środ-

ków ochrony osobistej od stargardzkiej jednostki penitencjarnej. Dotychczas maseczki uszyte przez więźniów trafiły między
innymi do Hospicjum św. Jana
Ewangelisty w Szczecinie - mówił por. Grzegorz Terlikowski,
rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie.
Info Zakład Karny

Dyrektor Zakładu Karnego ppłk Adam Ładniak przekazał 300 maseczek uszytych
przez osadzonych w Zakładzie Karnym
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Kolejna odsłona oświadczeń majątkowych

W tym wydaniu radni gminy Dolice i Kobylanka
Na łamach Dziennika publikujemy dla Państwa oświadczenia majątkowe radnych z gmin powiatu stargardzkiego. W dzisiejszym wydaniu prezentujemy oświadczenia radnych z gminy Dolice i Kobylanka.
Radni Gminy
Dolice
Mariola
Ziomek

Roczny
dochód
78.212,21
zł
30.655,96
zł

Stan konta

Dagmara
Haręźlak

110.438,6
zł

6.673,71 zł

Dom o pow. 140 m2, grunt o pow. 1894 ha, budynek gospod. o pow. 61 m2, sam. osob. Opel Insignia rok
prod. 2010, sam. osob. Dacia Duster rok prod. 2019 (wszystkie skłądniki objęte małżeńską wspólnością
majątkową)

Stanisław
Kołacki
Zbigniew
Błaszczyk

19.750 zł

30.000 zł

Mieszkanie o pow. 32,50 m2 (małżeńska wspólność majątkowa)

Krzysztof
Łukaszewicz

23.299 zł

Danuta
Król-Bocian

137.915,39
zł

Marek
Kuleta

102.223,63
zł

Zbigniew
Ściężor
Dariusz
Kuligowski

31.824,04
zł
384.950,92
zł

Marian
Ober

63.305,48
zł

Janusz
Komorek
Łukasz
Serafin

2.718 zł

0 zł

553.870,49
zł

66.055,77 zł

Janusz
Wiklak

92.076,54
zł

Barbara
Stołecka

Radni Gminy
Kobylanka
Zbigniew
Drohomirecki
Alicja
Ordon

22.074 zł

2.001,42 zł
7.000 zł

Składniki majątkowe

Zobowiązania

Mieszkanie o pow. 73 m2, lokal użytkowy o pow. 150 m2, lokal mieszkalny o pow. 385 m2, lokal mieszkalny o pow. 27,10 m2, garaż o pow. 40 m2 (wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)
Mieszkanie o pow. 76 m2, sam. osob. Mercedes W 212 rok prod. 2011 (składniki objęte małżeńską
wspólnością majątkową), mieszkanie o pow. 50 m2 (majątek odrębny małżonka)

Dom o pow. 107 m2, mieszkanie o pow. 27,40 m2, mieszkanie o pow. 39,87 m2, piwnica o pow. 15,20 m2,
budynki gospodarcze o łącznej powierzchni 164,10 m2, grunty pod budynkami, grunty pozostałe i orne o
łącznej pow. 0,2543 ha, sam. osob Volkswagen Sharan rok prod. 2008, sam. osob. Citroen Jumper rok prod.
2010 (wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)
ok. 12.000 zł
Dom o pow. 144 m2, gospodarstwo rolne o pow. 54,9979 ha, działka o pow. 10,9411 ha i działka o pow.
2,5568 ha (dzierżawa od KOWR i od osoby prywatnej), bizon 2056 rok prod. 1980, bizon 2056 rok prod.
1979, ciągnik ZTS 18345 rok prod. 2000, ciągnik Ursus 1204 rok prod. 1976,
8.731,80 zł
Mieszkanie o pow. 75,51 m2, działka zabudowana mieszkaniem i budynkami gospodarczymi o pow. 27
arów 70 m2 (udział 1/3 części), niezabudowana działka o pow. 1079 m2, sam. osob. Seat Alhambra rok
prod. 2002 (składniki stanowią majątek osobisty)
Mieszkanie o pow. 74,10 m2, działka rolna o pow. 10 arów, działka rolna o pow. 11 arów, sam. osob. Audi
28.000 zł,
1500 Euro,
Q3 rok prod. 2012, Mitsubishi Pajero rok prod. 2005 (wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością
1050 USD
majątkową)
398 zł
Dom o pow. 58 m2 posadowiony na działce o pow. 0,0400 ha (udział ½ części), budynek gospodarczy o
pow. 25 m2 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)
33.214,85 zł,
Dom o pow. 180 m2, budynek gospodarczy wraz z zapleczem biurowo-socjalnym o pow. 100 m2, dział465,36 Euro
ka o pow. 1,20 ha na której posadowiony jest dom i budynek gospodarczy, działka o pow. 0,14 ha, udział
½ części w działce o pow. 0,05 ha, sam. Man F2000 rok prod. 1998, sam. osob. Nissan Qashqai rok prod.
2009, Iveco Eurocargo rok prod. 2001, Iveco Daily rok prod. 2001, ładowarka Paus rok prod. 1995, Trak Lignuma 400, Trak Lignuma HK, Trak Lignuma, Trak Almet (wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową), wielopiła Multimax 300 (leasing), ładowarka JCB rok prod. 2017 (leasing), trak tarczowy Walter TD-500KBA (leasing), obrzynarka OW-30L (leasing), stół do zbijania palet Bizea (leasing),
sprężarka Gardner Denver (leasing), Dacia Dokker rok pord. 2019 (składniki stanowią majątek odrębny)
23.369,29 zł
Mieszkanie o pow. 71,03 m2, działka siedliskowa o pow. 1,2466 ha, sam. osob. Ford Ka rok prod. 2010
(składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)
27.207 zł

143.079,57 zł, 4
jed. uczestnictwa w
Funduszu Własności Pracowniczej
w PUP na kwotę
1.630,36 zł

Mieszkanie o pow. 42 m2, sam. osob. Hyundai i20 rok prod. 2010 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)
Mieszkanie o pow. 68,3 m2 (wynajem), gospod. rolne o pow. 175, 1497 ha, naczepa Mega rok prod.
2007, brona talerzowa Horsch rok prod. 2015 (udział ½ części), sam. Renault Trafic rok prod. 2008, kombajn zbożowy Class Lexion 770TT rok prod. 2016 (udział 1/3 części), sam. osob. BMW rok prod. 2011,
ciągnik rolniczy Case rok prod. 2007 (udział 1/3 części), ciągnik siodłowy Man TGX rok prod. 2011
(składniki stanowią majątek odrębny)
Samochód osobowy Opel Zafira, rok prod. 2008 – małżeńska wspólność majątkowa

Roczny dochód

Stan konta

Składniki majątkowe

64.312,22 zł

0 zł

57.200,93 zł

330.000 zł

Andrzej
Świąder

27.204,12
zł,
22.700 euro

6.000 zł,
12.000 euro

Mieszkanie o pow. 45 m2, sam. osob. Opel Astra rok prod. 20007 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)
Dom o pow. 426 m2, mieszkanie o pow. 66,5 m2, działka rolna o pow. 5,5 ha, garaż o pow. 54,5 m2, budynek mieszkalny o pow. 127 m2, udział 3/12 części w działce o pow. 1,65 ha, sam. osob. Audi Q3 rok
prod. 2011 (wszystkie składniki stanowią majątek odrębny)
Dom o pow. 120 m2 posadowiony na działce o pow. 727 m2 (majątek odrębny), mieszkanie o pow. 38
m2, sam. osob. Volvo XC 90 rok prod. 2003 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)

Andrzej
Stechnij

127.284,72
zł

Rafał Stateczny

126.205,60
zł

Ireneusz Siwiec

260.736,60
zł

Jakub Malinowski
Krzysztof
Kleinowski

182.359,20 zł

60.000 zł

75.079,36 zł

0 zł

Zygmunt
Gołembowski
Dariusz
Dąbkowski

30.836,12 zł

2.200 zł

73.793,98 zł

7.416,04 zł

Dorota
Orzoł
Jolanta
Kisielewska
Czesława
Grabowska

93.635,21 zł

120.000 zł

14.614 zł

0 zł

37.906,42 zł

253,95 zł

Urszula
Gierałtowska

56.859,44 zł

Zofia
Dąbkowska

70.603,32 zł

21.377,65 zł
10.000 zł, 9,51
euro, fundusze
inwestycyjne
PKO TFI S.A. na
kwotę 500 zł
1,64 zł

44.133,39 zł,
682,48 euro, obligacje Skarbu
Państwa na kwotę 87.793,80 zł
2.014,95

Dom o pow. 139,70 m2 posadowiony na działce o pow. 606 m2, sam. osob. Volkswagen Golf VII rok
prod. 2017 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)
Dom o pow. 156 m2, gospodarstwo rolne o pow. 16,77 ha (1,93 ha wspólność małżeńska, 14,84 ha użyczenie), działka przemysłowo-budowlana o pow. 1000 m2, udział 1/16 części w budynku gospodarczo-mieszkalnym o pow. 100 m2 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)
Dom o pow. 245 m2, gospodarstwo rolne o pow. 92,10 m2, kombajn zbożowy New Holand rok prod. 2010,
ciągnik rolniczy Case rok prod. 2007, ciągnik rolniczy MTZ rok prod. 2003, przyczepa rolnicza rok. prod.
2012, opryskiwacz rok prod. 2012, agregat uprawowo-siewny rok prod. 2014, sam. osob. Skoda Rapid rok
prod. 2017 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową), dom o pow. 80 m2 (majątek odrębny),
Dom o pow. 120 m2, sam. osob. Renault Kadjar rok prod. 2018 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)
Dom o pow. 180 m2 posadowiony na działce o pow. 4200 m2, działka o pow. 2,4 ha, sam, osob. Citroen DS 3 rok prod. 2012 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)
Dom o pow. 121 m2 posadowiony na działce o pow. 1022 m2, sam. osob. Opel Meriva rok prod. 2005
(składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)
Dom o pow. 208,20 m2 (udział ½ części), mieszkanie o pow. 104,10 m2, gospodarstwo rolne o pow.
1,77 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym (udział 1/3 części), działka o pow.
0,35 ha (składniki stanowią majątek odrębny), sam. osob. Volkswagen Golf Plus rok prod. 2009 – małżeńska wspólność majątkowa
Dom o pow. 108 m2, sam. osob. Opel Mokka rok prod. 2014, sam. osob. Opel Corsa rok prod. 2009
(składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)
Dom o pow. 198,34 m2, sam. osob. Mercedes Benz GLK 200 rok prod. 2012 (składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową)
Dom o pow. 160 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. 117 m2 posadowione na działce o pow. 1,09 ha, sam.
osob. Hyundai Tucson rok prod. 2017, sam. osob. Kia Picanto rok prod. 2012 (składniki objęte małżeńską
wspólnością majątkową), grunty rolne o pow. 0,94 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. 107 m2 i
oborą o pow. 171 m2 użytki zielone o pow. 0,85 ha, 0,02 ha i 2,94 ha (składniki stanowią majątek odrębny)
Dom o pow. 170 m2, działka o pow. 0,0804 ha, sam. osob. Volkswagen Passat rok prod. 2008, Yamaha Virago XV 1100 rok prod. 1996, sam. osob. Toyota Aygo rok prod. 2019 składniki objęte małżeńską
wspólnością majątkową)
Dom o pow. 106 m2, gospodarstwo rolne o pow. 1,77 ha zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi (udział 1/3 części, składniki stanowią majątek odrębny)

Kredyt w kwocie
437.128 zł
Kredyt hipoteczny –
do spłaty pozostało ok.
30.000 CHF
pożyczka – do spłaty
pozostało ok. 2.800 zł
Kredyt hipoteczny i na
zakup samochodu – do
spłaty pozostało łącznie
381.205,07 zł
brak
brak

Kredyt – do spłaty
pozostało 480.000 zł
brak
brak
brak
Kredyty i leasing –
do spłaty pozostało
łącznie 500.304,27 zł,
leasing do spłaty pozostało 3.321,52 euro

brak
brak
Kredyty – do spłaty pozostało łącznie
3.049.699,98 zł
brak

Zobowiązania
Dwa kredyty – do spłaty
pozostało łącznie 61.315 zł
brak
Kredyt hipoteczny na
budowę domu – do spłaty pozostało 35.760 CHF,
kredyt hipoteczny – do
spłaty pozostało 26.000
zł
Kredyt na zakup samochodu – do spłaty pozostało 14.772,25 zł
Kredyt – do spłaty pozostało 101.715,11 zł

Kredyty – do spłaty pozostało łącznie –
654.065,36 zł
Dwa kredyty – do spłaty pozostało łącznie 362.242,75 zł
Kredyty i pożyczki –
do spłaty pozostało łącznie 244.825,71 zł
brak
brak

brak
Kredyt mieszkaniowy – do
spłaty pozostało 212.619,54 zł
brak

Kredyt hipoteczny w
kwocie 127.650 Euro

brak

91 573 09 96
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Miasto sprzedaje mieszkanie przy ul. Bydgoskiej

Blisko 200 tys. zł za 65,21 m2
Prezydent Stargardu wydał zarządzenie w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ulicy Bydgoskiej 38/6 w Stargardzie. Mieszkanie ode dawna nie było użytkowane, zostało
wycenione na 196 386,00 zł. Powierzchnia 65,21 m2 składa się na trzy pokoje, kuchnię, przedpokój, łazienkę i wc. Jest to mieszkanie spółdzielcze,
czynsz pobiera Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomorska” ze Szczecina.

Trzypokojowe mieszkanie przy ulicy Bydgoskiej 38 zostało wycenione na niespełna
200 tys. zł

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomorska”
z siedzibą przy ulicy Milczańskiej 6B/3 w Szczecinie, pismem
z dnia 23 lipca 2019 roku poinformowała o stwierdzeniu nabycia na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza przez

Gminę-Miasto Stargard spadku
po zmarłym w dniu 13 października 2010 roku i zmarłej w dniu
29 grudnia 2014 roku, spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego, położonego przy ulicy Bydgoskiej w Stargardzie. Postanowienie z dnia 30

stycznia 2018 roku o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłych
osobach uprawomocniło się 21
lutego 2018 roku. Udział 4/6
części w prawie spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje
Gminie-Miastu Stargard. Udział
po 1/6 części w wyżej wymienionym prawie przysługuje również
innym osobom (dane nie zostały ujawnione, przyp. red.). Osoby te złożyły oświadczenie na
zbycie swoich udziałów i przekazanie przez nabywcę kwoty z
tytułu ceny nabycia tego lokalu
na wskazane przez Miasto konto depozytowe. Budynek mieszkalny, o którym mowa został
wybudowany w 1955 roku, w
zabudowie zwartej, w technologii mieszanej uprzemysłowionej o 4 kondygnacjach, 2 klatkach schodowych i 20 lokalach
mieszkalnych, podpiwniczony
w całości. Lokal mieszkalny położony jest na II piętrze budyn-

ku. Składa się z 3 pokoi, kuchni,
przedpokoju, łazienki i wc. Wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej, tj.: instalację wodociągową, elektroenergetyczną, gazową centralne
ogrzewanie indywidualne. Ściany w lokalu są malowane, na sufitach widoczne są rysy i pęknięcia. Podłogi obłożone są wykładzinami typu lentex – zniszczone. Stolarka okienna drewniana zespolona – wypaczona,
stolarka drzwiowa płytowa, wewnętrzna – wypaczona. Stan
techniczny lokalu mieszkalnego i stopień zużycia technicznego oceniono jako zadowalający.
Klatka schodowa jest zadbana, z
oknami i drzwiami PCV. Opłaty z tytułu czynszu wnoszone są
do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomorska” z
siedzibą w Szczecinie. Zgodnie z
operatem szacunkowym z dnia
10 maja 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę ma-

jątkowego cena nieruchomości
wynosi 196 386,00 zł. Działka nr
27 o powierzchni 1430 m2 położona w obrębie 12 miasta Stargard wchodzi w zakres terenów
objętych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Stargardu dotyczącymi
kilku działek na terenie w rejonie ulic: Generała Władysława
Sikorskiego, Generała Władysława Andersa, Alei Dębowej,
przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 16 lutego 1999 roku. Za sprawą zarządzenia miasto wyraża zgodę
na zbycie w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr
6, o powierzchni 65,21 m2, położonego w budynku przy ulicy Bydgoskiej 38 w Stargardzie.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.
KR

Sanepid kontrolował lokale gastronomiczne

W naszym powiecie bez zarzutu
Rozpoczął się okres wakacyjny, a to wiąże się ze wzmożonym ruchem turystów w szczególności nad morzem, ale też i w innych gminach naszego województwa. Dlatego też Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna rozpoczęła wyrywkowe kontrole lokali gastronomicznych. Kontrole odbyły
się także w powiecie stargardzkim, gdzie co cieszy – nie stwierdzono nieprawidłowości. Dużo gorzej było m.in. nad morzem, o czym warto wiedzieć,
jeśli planuje zjeść tam obiad, czy jakąś przekąskę...
Okres wakacyjny jest czasem
wzmożonej pracy Inspekcji Sanitarnej. Kontrole sanitarne w
punktach handlowych, gastronomicznych w sezonie letnim co
do zasady są wzmożone. Kontrole w tym roku są i będą prowadzone zarówno w zakresie stałych zagadnień Inspekcji Sanitarnej, jak i w zakresie przestrzegania ograniczeń wynikających ze
stanu epidemii. W ciągu jednego dnia w województwie zachodniopomorskim prowadzono akcję kontroli lokali gastronomicznych. Ogółem przeprowadzono
87 kontroli. W 46 lokalach nie
stwierdzono nieprawidłowości.
W pozostałych 41 stwierdzono
nieprawidłowości i nałożono 30
mandatów na kwotę 9 400 złotych. Mandaty wystawiane były
m.in. za: brak ręczników papierowych i środka do dezynfekcji rąk
przy umywalce w pomieszczeniu
w którym przygotowuje się posiłki; opakowania jednorazowe do
sosów przechowywane na brudredakcja@dziennikstargardzki.pl

nym grzejniku w kuchni; przechowywanie opakowań jednorazowych do kontaktu z żywnością
w przypadkowych miejscach; zapas surówek przechowywanych
w pojemnikach po ogórkach;
brudno utrzymane półki, regały,
blaty; zły stan techniczny mebli,
brudne, tłuste, zły stan techniczny obiektu; artykuły spożywcze
(kapusta kiszona) przechowywana w miejscu nasłonecznionym;
nieokazanie bądź brak dokumentacji HACCP; brak orzeczeń
do celów sanitarno-epidemiologicznych; przeterminowane produkty; brudny sprzęt produkcyjny; brak środków do mycia i dezynfekcji rąk przy umywalce w
pomieszczeniu produkcyjnym.
Są jednak dobre informacje dla
mieszkańców naszego powiatu.
Sanepid prowadził także kontrole w naszym regionie i jak zapewnia rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Małgorzata Kapłan,
w żadnym z kontrolowanych lo-

kali nie ujawniono nieprawidłowości. - Dane dotyczą kontroli
z każdego powiatu w tym również z powiatu stargardzkiego.
W przypadku kontroli na terenie powiatu stargardzkiego nie
stwierdzano nieprawidłowości
– mówi Małgorzata Kapłan. Pogoda zachęca do wypadów nad
morze, warto zatem zapoznać się
również z sytuacją, jaka panuje
w nadmorskich lokalach. W pasie nadmorskim podczas jednodniowej akcji kontroli lokali gastronomicznych przeprowadzono 31 kontroli. Nieprawidłowości stwierdzono w 18 lokalach, w
13 nieprawidłowości nie stwierdzono. W sumie 2 obiekty działały bez zatwierdzenia działalności
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Za stwierdzone nieprawidłowości wystawiono 17 mandatów na kwotę 5
000 złotych, m.in. za: brak badań
do celów sanitarno – epidemiologicznych; brak warunków do
mycia świeżych owoców; brak do

wglądu aktualnego badania wody
do spożycia; w toalecie dla klientów brak bieżącej ciepłej wody;
na blatach roboczych przetrzymywanie gotowych produktów i
narzędzi roboczych; wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości/daty ważności; w
lodówkach brak segregacji produktów, razem trzymane surowe
mięso i surówki gotowe do spożycia; mrożenie we własnym zakresie, bez oznakowania surowe
mięso i to po obróbce termicznej,
mrożenie gotowych gofrów; lody
nieoznakowane w tym 3 kuwe-

ty rozmrożonych lodów (zostały wycofane z użytku); duże ilości zamrożonego kruchego ciasta; brak środka dezynfekującego
do powierzchni mających kontakt z żywnością; mrożenie artykułów pochodzenia zwierzęcego
po upływie terminu przydatności do spożycia. W lokalach, w
których stwierdzano nieprawidłowości wydawano decyzje o
wycofaniu produktów z obrotu,
zaplanowano kontrole sprawdzające, wszczynano postępowania
administracyjne, a także kierowano wnioski o nałożenie kary.
KR
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Maraton wokół jeziora Miedwie

Pomimo trwającej pandemii objechali Miedwie
Stan epidemii pokrzyżował wiele planów, związanych z organizacją imprez. Warunki „nowej rzeczywistości” nie zniechęciły jednak entuzjastów
dwóch kółek, zrzeszonych w Stargardzkim Towarzystwie Cyklistów. Wszystkim stęsknionym za pokonywaniem kilometrów w rowerowym siodełku,
zaproponowali zupełnie inną formułę tegorocznego maratonu wokół Miedwia.

W klasyfikacji indywidualnej kobiet zwyciężyła Katarzyna Sot

Chętni mogli podjąć rywalizację indywidualnie lub drużynowo, z zachowaniem profilaktyki zdrowia i obowiązujących
zaleceń. Musieli również udokumentować przebieg trasy na
portalu społecznościowym. To
kluczowy punkt programu, bowiem klasyfikację indywidualną
i drużynową ustalano na podstawie ilości reakcji pod opublikowanym zdjęciem każdego uczestnika. Znaczenie miało
więc udostępnianie znajomym
relacji z rowerowych zmagań
wokół Miedwia.
Podczas kameralnej gali w
Urzędzie Miasta nagrody zwycięzcom maratonu zorganizowanego w mieszanej formuleklasycznej i wirtualnej, wręczał
Prezydent Stargardu Rafał Zając, razem ze Starostą Stargardzkim Iwoną Wiśniewska i Zastępcą Prezydenta Miasta Ewą Sową.
Przedsięwzięcie zorganizowano
bowiem także pod patronatem
Miasta Stargard, Powiatu Stargardzkiego i Gminy Kobylanka.
Zdobywców czołowych lokat
prezentował Maciej Chmielewski, prezes Stargardzkiego Towarzystwa Cyklistów, razem z Moniką Szotowicz, miejską radną
znaną z rowerowych pasji, zdobywczynią nagród i medali w
kolarstwie wyczynowym. Prowadzący galę poinformował, że
swój udział w rywalizacji zgłosiło blisko sto osób, całe zaś przedsięwzięcie cieszyło się dużą popularnością- o czym świadczyła liczba reakcji na blisko 51 postów dokumentujących podjęte
przez uczestników wyzwania.
Po zsumowaniu wszystkich
reakcji obserwatorów, wyłonio-

no liderów. W klasyfikacji indywidualnej kobiet zwyciężyła Katarzyna Sot, drugie miejsce zajęła Weronika Wąsaty, zawodniczka MSK STC Stargard, natomiast trzecia lokata przypadła
Marcie Nowak.
Z kolei rywalizacja mężczyzn
okazała się zacięta, aż do „ostatnich polubień”. Ostatecznie na
podium triumfował Patryk Kurant. Do drugiego miejsca dojechał „siłą swoich rąk”- jak ocenili organizatorzy- Marcin Cepa,
zaś na trzeciej pozycji uplasował
się Szymon Wiktorowski.
Na trasie w klasyfikacji drużynowej dawały z siebie wszystko
zespoły: FENIKS PESTA, MSK
STC STARGARD i Cukiernia NOVA z Kermazyt System.
Przewagą dwóch polubień zwyciężyła kolarska młodzież MSK
STC liczbą reakcji 37, w stosunku do 35 oddanych na zawodników FENIKS PESTA.
Największe wrażenie wywarła
z kolei nagroda „Stargardzkiego Żółfika”. Otrzymał ją Krzysztof Oleszek, który trasę maratonu o długości 86 km przebył na
własnych nogach. Zajęło mu to
11 godzin.
Zarówno nagrodzeni jak i organizatorzy podkreślali zgodnie,
że warunki pandemii wzmogły
jeszcze bardziej głód nowych
wrażeń oraz tęsknotę, by w licznym składzie ponownie wyruszyć wokół Miedwia. Czekają też
niecierpliwie startu w ramach
Grand Prix Pomorza Zachodniego w wyścigach na szosie, zaplanowanego pod koniec lipca.

Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Patryk Kurant

Pandemia koronawirusa nie zatrzymała miłośników czterech kółek, którzy mimo wszystko wzięli udział w maratonie wokół
Miedwia

Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Nagrody laureatom wręczała Starosta Stagradzki Iwona Wiśniewska, Prezydent Rafał Zając i Zastępca Prezydenta Ewa Sowa
91 573 09 96
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Niedzielna
joga w Parku
Jagiellońskim

INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna

W każdą niedzielę w Parku Jagiellońskim będą odbywały
się zajęcia jogi. Na bezpłatne zajęcia może przyjść każdy.
Wystarczy założyć coś wygodnego, wziąć ze sobą matę lub
koc i skorzystać z praktyki w pięknym otoczeniu zieleni.
Jogę poprowadzi Ewa Przygocka ze szkoły YOGA Balance. Zajęcia odbywać się będą przez całe
wakacje, w każdą niedzielę lipca i
sierpnia. Początek o 10:00. W planach zarówno energetyczne asany, jak i bardzo przyjemna relaksacja. Dodatkowym atutem zajęć
na polanie w Parku Jagiellońskim
jest odpoczynek na świeżym powietrzu.
Do rozpoczęcia przygody z jogą

nie trzeba się szczególnie przygotowywać. Wystarczy założyć
ubranie, które nie krępuje ruchów
i mieć ze sobą matę lub koc. Takie
ćwiczenia to propozycja dla osób
o różnej sprawności – każdą praktykę należy wykonywać z szacunkiem do naszego ciała i jego ograniczeń. Warto przyjść na jedne z
bezpłatnych zajęć i spróbować tej
formy aktywności.
Info UM/opr red

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
redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

mie zlecenie na budowę
domów od podstaw, przekładek dachów, docieplenia, układanie kostki, różne
rodzaje. Tel. 607 137 081;
• Transport, przeprowadzki,
opróżnienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638
• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

s ł ow o

PRACA
NIERUCHOMOŚCI

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2 pokojowe z balkonem. Stargard. Płacę gotówką. Tel. 727-943-562
• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 57641-10, lub 695-986-397
• Wynajmę 4 pokojowe
mieszkanie na parterze.
Kompletnie wyposażone.
Tel. 880-635-651
• Cisewo działka pod budowę 1000 m2. 660 206 833
• Linówko, działka pod budowę lub rekreację nad jeziorem. 660 206 833
• Sprzedam działki pod zabudowę ok. 1000 m2 w
Nowogardzie przy Asnyka. Tel. 501 307 666
• Sprzedam działki budowlane w Ostrzycy i Ogorzelach
603 198 280
MOTORYZACJA

• Kupię każdą koparkę, minikoparkę, ładowarkę, wózek
widłowy, tel. 694 229 446
• Sprzedam Peugot 206 rok
prod. 2002, zarejestrowany, sprawny technicznie,
cena 2900 do negocjacji.
Tel. 725 776 973
• Sprzedam opony letnie Vredestein Sportrac 215/50
R17, 4 szt, tel. 605 522 340
• 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
ROLNICTWO

• Kupię każdy ciągnik rolniczy – stan obojętny, tel. 694
400 305
• Kurki
odchowane
600539790
• Sprzedam
mieszankę
zbożową,
kosiarkę
dyskową,
kombajn
zbożowy Bizon, przyczepa jednoosiowa, beczka
do wody 3000 l, przyczepa
ośmiotonowa, dmuchawa do zboża, żmijka,
obora do wynajęcia na
działalność. Tel. 667 477
772
• Koszenie
mulczowanie
łąk. Belowanie siana i
słomy, tel 608 01 39 95
• Ziemniaki paszowe. 608 01
39 95
• Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718
• USŁUGI
• Wnoszenie-znoszenie mebli oraz innych gabarytów
-firma Kuba Meble Stargard. Tel. 698196 463
• Budowa domów i remonty, wolne terminy. 601 676  
404
• Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608
013 995
• Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyj-

• 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 737-489914
• Zatrudnię kierowcę kat.
C+E, transport krajowy. Tel.
509-740-304
• Praca w Szwecji/okolice
Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel.
+46762185566 – Daniel
• 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

INNE

• Sprzedam płyty warstwowe. Tel. 507 893 890
• Kupię stare polskie komiksy
i literaturę polską. Tel. 790
716 816
• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
• Sprzedam 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
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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7-9.7.2020
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

07.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
08.07.2020 r. „Cefarm 36,6”
ul. Piłsudskiego 9
91-577-17-68

tel: 91 39 22 165
91 573 09

09.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

10.07.2020 r. „Nowa”
ul. M. Reja 5a
91-577-59-90
11.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
12.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
13.07.2020 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

96

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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Zła seria stargardzkich piłkarzy trwa

Ciemne chmury
nad Błękitnymi
W 30. kolejce piłkarskiej II ligi Błękitni Stargard przegrali w Częstochowie ze Skrą, 1:2.
Zanotowali tym samym czwartą porażkę w pięciu ostatnich grach i znaleźli się na 12.
miejscu w tabeli. Już tylko punkt dzieli ich od strefy spadkowej.

W niedzielnym meczu ze Skrą
swoją piętnastą bramkę w sezonie strzelił Wojciech Fadecki. Umocnił w ten sposób swoją pozycję w czołówce klasyfikacji na najlepszych snajperów
II ligi, w której zajmuje obecnie
3. miejsce. Lecz nie pomogło to
drużynie w poprawieniu dorobku punktowego. Biało-niebiescy, którzy w tym roku świętują
75-lecie istnienia, przegrali bowiem na wyjeździe ze Skrą Częstochowa, 1:2. Ponieśli czwartą
porażkę w pięciu ostatnich meczach i powrócili do Stargardu z
dalekiej podróży ze zwieszonymi
głowami.
Na sztucznej murawie w Częstochowie większość zespołów
II-ligowych ma ogromne problemy ze zdobywaniem punktów.
Gospodarze przyzwyczajeni do
takiej nawierzchni radzą sobie
bowiem doskonale i wygrali dotąd 8 z 14 gier ligowych. I do takich warunków nie potrafili się
przystosować także podopieczni
Adama Topolskiego z Błękitnych
Stargard.
Pierwsza połowa miała jeszcze wyrównany przebieg. Żadnej
ze stron nie udało się nawet poważnie zagrozić bramce przeciwnika. Błękitni, grający w mocno
eksperymentalnym ustawieniu,
mieli wprawdzie kilka stałych
fragmentów gry, ale nie potrafili ich wykorzystać. Nieszczęście
stargardzkiej jedenastki zaczęło
się kilka minut po zmianie stron.
W zamieszaniu pod bramką
strzeżoną przez Dominika Sasiaka najlepiej zachował się Daniel
Rumin. Wyszedł na czystą pozycję, został powalony przez Aleksandra Theusa i wywalczył rzut
karny, który po chwili na bram-

kę zamienił Adam Mesjasz. I tak,
jak w poprzednich meczach Błękitni zostali zmuszeni do odrabiania strat. Mogli to uczynić
pięć minut po utracie gola, ale
Fadecki nieznacznie przestrzelił.
W odpowiedzi gospodarze podwyższyli wynik na 2:0. W 64. minucie Piotr Nocoń wymanewrował całą stargardzką defensywę
i uderzył nie do obrony. Chwilę
później fatalny błąd bramkarza
Skry wykorzystał wspomniany

W ramach cyklu pokonkursowego Turnieju Jednego
Wiersza „O strunę z harfy Homera”, organizowanego
przez Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, prezentujemy wiersz autorstwa Pauliny Panasiuk z I LO Stargard.
Odszedłeś
A wraz z Tobą
Najpiękniejsze wspomnienia lata

kapitan Błękitnych, Fadecki. Jednak do wyrównania nie udało się
doprowadzić. Stargardzianie naciskali, szkoda tylko, że bez skutku bramkowego.
Po tym spotkaniu sytuacja
stargardzkiego II-ligowca mocno skomplikowała się. Ponieważ żadna z drużyn nie zamierza
spaść, ale także awansować do
baraży, tabela niezwykle spłaszczyła się. Szóstą w tabeli (miejsce
gwarantujące udział w barażach)
Bytovię, od strefy spadkowej,
którą otwiera Znicz Pruszków,
dzielą tylko cztery punkty. Błękitni z kolei po kolejnej porażce
spadli z ósmego na 12. miejsce
i mają już tylko punkt przewagi
nad grupą spadkową. A do końca pozostały tylko cztery kolejki,
które będą decydujące. Najbliższy mecz ze Stalą Rzeszów, który
odbędzie się w sobotę, 11 lipca o
godz. 17:00, będzie więc niezwykle ważny dla młodej stargardzkiej drużyny. Oby zwycięski!

Odszedłeś
A wraz z Tobą
Wróciły koszmary kata
Zostałam sama
W ogromnym świecie
Cię wspominając
Marzyłam o lecie
Tęskno mi
Twych pocałunków
Tęskno
naszych porachunków
Brak
Ciepła serca Twojego
Które biło
W rytm mojego
Ciężko mi
Bez Twego tonu
Trudno
Bez głosu waloru
Zniknąłeś
A wraz z Tobą
Mojej duszy wypełnienie

M.B.

Teraz jedynie wspomnienie...
Gdzie nasze wszystkie szczere rozmowy?
Gdzie pełne nadziei, szczęśliwe głowy?
Dokąd zmierzyło nasze uczucie?
Czyżby zmyliło Cię marne przeczucie?

Skra Częstochowa – Błękitni Stargard 2:1 (0:0)
Bramki: Mesjasz (53` karny), Nocoń (64`) – Fadecki (67`)
Skra: Biegański – Napora, Mesjasz, Brusiło – Holik, Andrzejczak,
Zalewski, Kazimierowicz (83` Zieliński), Nocoń – Kieca,
Rumin (66` Wolny).
Błękitni: Sasiak – Theus, Ostrowski, Sadowski,
Sitkowski – Gawron, Bednarski (54` Paczuk), Kompanicki
(54` Cywiński), Bochniak, Fadecki – Polkowski (54` Łysiak).

Lustro stłuczone
Do formy nie wróci
Tak samo me serce
Twe imię nuci

Pozostałe wyniki 30. kolejki:
Legionovia - Gryf 5:2,
Stal St. W. - Górnik P. 3:0,
Elana - GKS 1:2,
Górnik Ł. - Olimpia 1:0,
Pogoń - Widzew 3:1,
Lech II - Resovia 2:0,
Garbarnia - Znicz 1:0,
Stal Rz. - Bytovia 2:1.
Tabela II ligi:
1.
Górnik Łęczna		
2.
Widzew Łódź		
3.
GKS Katowice		
4.
Olimpia Elbląg		
5.
Resovia Rzeszów		
6.
Bytovia Bytów		
7.
Górnik Polkowice
8.
Pogoń Siedlce		
9.
Skra Częstochowa
10.
Stal Rzeszów		
11.
Garbarnia Kraków
12.
Błękitni Stargard		
13.
Lech II Poznań		
14.
Stal Stalowa Wola
15.
Znicz Pruszków		
16.
Elana Toruń		
17.
Legionovia Legionowo
18.
Gryf Wejherowo		

Jak maleństwo, któremu pokarm odebrano
Jak roślina, której słońce przysłonięto
Jak budowniczy, któremu zabrakło materiału
Tak mojemu sercu, któremu Twoje oderwano

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

58
55
54
47
46
44
43
42
42
41
41
41
40
40
40
37
24
14

41-32
61-34
53-36
41-30
45-28
41-41
53-42
46-47
33-37
46-42
35-34
48-49
41-42
38-42
42-47
39-44
29-55
23-73

Tak w mej duszy bezustannie gra
Odszedłeś, odszedłeś,
a wraz z Tobą
-ja...
reklama

91 573 09 96

