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Policjanci będą
kontrolowali
kierujących
jednośladami
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego stargardzkiej Policji zapowiedzieli wzmożone kontrole ścieżek
rowerowych na terenie miasta i powiatu stargardzkiego.
Początek wakacji oraz poluzowanie obostrzeń stanu epidemii sprawia, że na ścieżkach i drogach przybyło rowerzystów oraz rolkarzy.

Stargardzka pływalnia zyskuje
nowe oblicze
Z miesiąca na miesiąc widać postępy remontu w obiekcie przy ul. Szczecińskiej 35. Prace
trwają zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Kompleksowa modernizacja budynku obejmuje praktycznie wszystkie jego elementy – nawet zabytkowy mural na jednej ze ścian.
Choć obiekt powstał w latach
30. XX w., po remoncie będzie
nowoczesny i dostosowany do
potrzeb stargardzian.
Z zewnątrz pływalnia szybko
nabiera nowych kształtów. Jest
już wieża zjeżdżalni, zamontowano także ślizgi. Trwa renowacja ogrodzenia i muralu. Na dachach pojawiła się też instalacja
odgromowa. Wykonano również szklenie wieży zjeżdżalni,
a w środku – w basenie rekreacyjnym – zbudowano elementy konstrukcji rwącej. Jednocześnie w salach treningowych i innych pomieszczeniach trwają
prace glazurnicze i posadzkarskie.
Nadal montowane są rury
i armatura w basenie sportowym. Zainstalowano również

Odnawiany jest mural na zewnętrznej ścianie budynku

wentylację – jeden z najważniejszych elementów każdej pływalni. Choć prace idą pełną parą,
termin zakończenia inwestycji

może ulec zmianie. Utrudnienia
wynikają m.in. z trwającej pandemii koronawirusa.

Info UM/opr red

Ostatnie chwile kampanii na ulicach miasta
W okresie wakacji funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole osób poruszających się na rowerach, hulajnogach czy rolkach

Nie wszyscy stosują się do
przepisów czy zasad bezpieczeństwa. Policjancie zwracać
więc będą uwagę na podstawowe wyposażenie sprzętu,
a także znajomość kodeksu
drogowego.
Wybierając się w trasę rowerzyści, rolkarze oraz korzystający z hulajnogi powinni
być przygotowani na wyrywkowe kontrole, prowadzone
przez policjantów drogówki. W ich trakcie kontrolowana będzie przede wszystkim
trzeźwość kierujących jednośladami oraz wyposażenie w
wymagane przepisami oprzyrządowanie.
Policjanci
przypominają
również, że w obrębie Stargardu wytyczone zostały pasy
ruchu dla rowerzystów- namalowane wzdłuż jezdni oraz
odpowiednio oznaczone. Rowerzyści zobowiązani są więc
do poruszania się wytyczonym pasem, zgodnie z ogólnie obowiązującym kierunkiem ruchu. Poruszanie się w
przeciwnym kierunku traktowane jest jak jazda pod prąd,
karana mandatem za wykroczenie.
Na mocy unijnych przepisów respektowanych w Polsce,
hulajnogi elektryczne lub de-

ski poruszające się z prędkością do 25 km/h i wyposażone
w silnik o mocy nie większej
niż 250W, nie są traktowane
jako pojazdy. Zalicza się je do
kategorii środków transportu
osobistego. Nie potrzeba więc
na nie żadnych uprawnień.
W tej sytuacji nie mogą korzystać ze ścieżek ani pasów
rowerowych oraz ulic. Rolkarz i użytkownik hulajnogi uznawani są zatem za pieszych. Przejazd na hulajnodze i desce dozwolony jest po
chodniku, jednak z zachowaniem szczególnej ostrożności, o którą apelują policjanci zwłaszcza podczas wakacji.
Podczas wakacyjnych kontroli policyjne patrole zwracać
też będą szczególną uwagę na
to, czy korzystający z roweru,
rolek lub hulajnogi korzystają z kasków ochronnych i elementów odblaskowych.
Policjanci
przypominają też, że rozwaga i odpowiedzialność powinny stale towarzyszyć użytkownikom pojazdów, zwłaszcza tym, którzy korzystając ze wspólnego
chodnika powinni zadbać o
bezpieczeństwo innych przechodniów.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Geblewicz z Przepiórą
wspierają Trzaskowskiego
Już tylko kilka godzin dzieli nas od rozpoczęcia ciszy wyborczej. Tymczasem na ulicach
miasta trwa jeszcze do końca kampania. Wczoraj, tj. we czwartek ok. godz. 13 w Stargardzie Rafała Trzaskowskiego postanowił wesprzeć marszałek Olgierd Geblewicz.
Zwolennicy Rafała Trzaskowskiego z marszałkiem na czele zebrali się w okolicach Placu Wolności. Wśród lokalnych
działaczy znaleźli się Marcin
Przepióra, radny sejmiku wojewódzkiego czy Urszula Odrobińska z Obywateli RP. Sympa-

tycy kandydata KO na prezydenta RP wraz z marszałkiem agitowali na ulicach Stargardu rozdając ulotki i specjalne wydania
wyborczych gazetek. W trakcie
konferencji prasowej, jaka miała miejsce z tej okazji, zarówno
marszałek Olgierd Geblewicz,

jak i Marcin Przepióra wyrażali
swoje pełne poparcie i nadzieje
związane z objęciem urzędu prezydenta przez Rafała Trzaskowskiego, m.in. w kontekście deklarowanej przez kandydata chęci
wzmocnienia samorządu.
(ps)

Konferencja prasowa marszałka województwa Olgierda Geblewicza wraz z radnym wojewódzkim Marcinem Przepiórą oraz
Obywatelami Stargard
91 573 09 96
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Poczta ściąga zaległy abonament
W ostatnim czasie zwiększyła się liczba egzekucji związanych z zaległościami w opłacaniu abonamentu RTV. Opłata dotyczy nie tylko posiadaczy
telewizorów, ale również radia, zarówno w domu, jak i samochodzie.
W ostatnich miesiącach nasiliło się działanie Poczty Polskiej
w związku ze ściąganiem zaległości za abonament RTV. Egzekucje dotyczyły przede wszystkim emerytów i rencistów. Ministerstwo Finansów podaje, że
tylko przez 4 miesiące 2020 roku
Poczta Polska wystawiła 35 tysięcy tytułów wykonawczych. To
na ich podstawie urząd skarbowy może dokonywać egzekucji
należności. Od początku roku
udało się w ten sposób zebrać
7 milionów złotych. Do dłużników abonamentowych Poczta Polska wysyła wezwania do
zapłaty. Jest w nich zapisane, że
na uregulowanie całej zaległości
adresat ma 7 dni.
Stargardzki Urząd Skarbowy
do końca marca otrzymał 639
tytułów wykonawczych, których
wierzycielem jest Poczta Polska
S.A. z tytułu nieuiszczonej opłaty abonamentowej. Tomasz Zapor, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie poinformował, że średnia kwota należności
głównej objęta tytułem wykonawczym to 764,88 zł, a najwyż-

sza kwota należności głównej to
1 420,00 zł. Nie wszystkie wierzytelności Poczty Polskiej zostały odzyskane. - W celu odzyskania wierzytelności stosowane
są środki egzekucyjne określone
w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w
szczególności zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i
wkładu oszczędnościowego, zajęcia wynagrodzenia za pracę,
zajęcia innych wierzytelności,
zajęcia świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, pobrania należności w
urzędzie, a także pobrania należności u zobowiązanego- poinformował Tomasz Zapor.
Abonament RTV obowiązkowo musi płacić każdy, kto posiada odbiornik radiowy, czy to w
domu, czy w aucie oraz telewizyjny. Niezależnie od tego, czy
z niego korzysta, czy nie. Stawka wynosi 7 zł miesięcznie za radio oraz 22,70 zł miesięcznie za
telewizor lub radio i telewizor.
Za uchylanie się od tego obowiązku grozi kara w wysokości

30-krotności miesięcznego abonamentu, czyli 681 zł w przypadku telewizora lub 210 zł za
radio. Poczta Polska może żądać
zwrotu opłat za ostatnie 5 lat. Z
płacenia daniny zwolnionych
jest kilka grup społecznych, tj.
osoby mające ukończone 75 lat,
osoby mające ukończone 60 lat
i pobierające emeryturę, której
wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, osoby z I grupą inwalidzką oraz kombatanci będący inwalidami wojennymi lub
wojskowymi. Osoby, które zaczęły kwalifikować się do zwolnienia z abonamentu RTV nie
otrzymują tego zwolnienia z automatu. Muszą najpierw w placówce pocztowej złożyć stosowne oświadczenie i potwierdzić je
dokumentami.
W czerwcu Poczta Polska
zwróciła się do urzędów centralnych o umożliwienie zaprzestania poboru opłat abonamentowych. Poczta wyjaśniła w opublikowanym komunikacie, że
ma to związek z intencją wyrażoną przez ministra aktywów

Dziś rusza kino
samochodowe

Takie obrazki, jak kino samochodowe, znane są nam raczej z amerykańskich filmów.
Jednak pandemia potrafi zmienić niejedną tradycję. Takie kino będziemy mieli zorganizowane w naszym mieście, na placu parkingowym obok stadionu lekkoatletycznego
przy ul. Sportowej.

Przedsięwzięcie SCK-u jest
odpowiedzią na potrzeby miłośników kina, którzy w trakcie
pandemii mają uniemożliwiony dostęp do tradycyjnej pachnącej popcornem ciemnej kinoredakcja@dziennikstargardzki.pl

wej sali. Tak więc dziś, czyli w
piątkowy wieczór nie pozostaje
nic innego, jak wybrać się właśnie do kina samochodowego. O
godz. 22 odbędzie się tam seans
filmu „I znowu zgrzeszyliśmy,

państwowych Jacka Sasina w zakresie wstrzymania realizacji zadań związanych z pobieraniem
opłat abonamentowych. Narodowy operator pocztowy napisał również w tej sprawie list do

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która jest zleceniodawcą zadania, i oczekuje na odpowiedź.
MP

Pożar na polu
w Krępcewie

Nowa inicjatywa SCK w czasie pandemii

Plac na kino samochodowe jest jeszcze w przygotowaniu, ale już dzisiaj czyli w
piątek o godzinie 22:00 rozpocznie się pierwszy seans filmowy. Zapraszamy na
parking pod stadionem lekkoatletycznym przy ulicy Sportowej

W ostatnim czasie nasiliło się działanie Poczty Polskiej w związku z ściąganiem
zaległości za abonament RTV

dobry Boże” w reżyserii Philippa de Chauverona. Jest to francuska komedia, której motywem
przewodnim jest to, że wszystkie
córki postanawiają wyprowadzić się z rodzinami poza Francję, a ich rodzice usiłują je przekonać do zmiany decyzji.
Obecnie na placu parkingowym przy stadionie na Sportowej prowadzone są prace przygotowawcze. Wyznaczane są
miejsca parkingowe dla widzów.
Oczywiście będą obowiązywały
wszystkie obostrzenia związane z Covidem. Przed wjazdem
na teren kina samochodowego
będzie mierzona widzom temperatura, ponadto wszyscy będą
musieli w czasie seansu pozostawać w samochodach, oczywiście poza koniecznością udania
się do toalety.
(ps)

W miniony wtorek, 7 lipca strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kolinie zostali zadysponowani do pożaru, do
którego doszło na jednym z pól uprawnych w miejscowości Krępcewo.

W miniony wtorek strażacy zostali zadysponowani do pożaru słomy na jednym z
pól w Krępcewie. OSP. Kolin

Zgłoszenie o pożarze Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie odebrał
kilka minut przed godziną
19. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kolinie oraz jeden zastęp
Państwowej Straży Pożarnej
w Stargardzie.

Po dojeździe strażaków na
miejsce zdarzenia okazało się,
że pali się słoma, która pozostała na polu po koszeniu
przez kombajn. Przed przyjazdem strażaków akcję gaśniczą prowadzili pracownicy firmy Agrofirma Witkowo,
która jest właścicielem pola.
red
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Bezpieczeństwo na placach zabaw w czasie epidemii

Na placu mogą przebywać tylko zdrowe dzieci
Choć wielu z nas może myśleć, że zagrożenie zakażeniem koronawirusem powoli staje się mało realne, aby tego uniknąć wciąż należy przestrzegać
podstawowe zasady bezpieczeństwa. Dotyczy to również dzieci spędzających czas na placach zabaw oraz ich opiekunów. Zaleca się aby dzieci, które
przejawiają objaw choroby oraz ich opiekunowie, pozostali w domach, nie narażających innych osób na zarażenie. Poza tym nie można zapominać
o ciągłej higienie.

Uczestnikiem placu zabaw może być wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną

Zarząd Usług Komunalnych
na podstawie zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego opracowała instrukcję tego,
jak korzystać z publicznych placów zabaw na świeżym powietrzu w sytuacji zagrożenia wirusem SARS – CoV – 2? Jak czytamy w instrukcji, uczestnikiem
placu zabaw może być wyłącz-

nie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną - dotyczy
to również opiekunów. W przypadku gdy dziecko manifestuje
bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem lub

dziećmi osób powyżej 60 roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. Jak zaznacza
ZUK, wskazane jest zachowanie dystansu społecznego między sobą (minimum 2 metry),
a w razie dużej liczby osób korzystających z urządzeń zabawowych – rezygnacja z takiej formy rekreacji i zmiana terminu.
Zaleca się również, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie
higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali,
nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny np. unikaniem bliskiego kontaktu twarzą
w twarz z innymi uczestnikami
podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych.
Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz
opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw. W przypadku korzystania

Ruch wahadłowy
na Broniewskiego
Od wtorku (14.07.) kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na os. Pyrzyckim. Na
ul. W. Broniewskiego wprowadzony zostanie ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną.
Zmiany są związane z budową ronda łączącego ul. W. Broniewskiego z przedłużoną ul.
Powstańców Warszawy.

z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu – przynajmniej
umyć detergentem lub wyprać, a
najlepiej dezynfekować. Nie jest
także wskazane spożywanie posiłków (przekąsek) oraz napoi w
trakcie zabawy. Ponadto należy
bezwzględnie przestrzegać higieny rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej
zabawie na placu zabaw. Zarząd
Usług Komunalnych w Stargardzie dba o stan techniczny
urządzeń zabawowych, zapewnia pojemniki na odpady i regularne ich opróżnianie, a także wymienia piasek w piaskownicach jeden raz przed sezonem
i dwa razy w ciągu sezonu oraz
dba o czystość na placu zabaw.
Dochodzi jednak do sytuacji, w

których ciężko jest regularnie
dbać o dezynfekcję urządzeń na
placach zabaw, dlatego tak ważne jest przestrzeganie określonych zasad. - Mycie urządzeń detergentem lub ewentualna dezynfekcja, może odbywać się wyłącznie w czasie, gdy na terenie placu zabaw nie będzie innych osób.
W związku z tym, na terenach
ogólnodostępnych jest to poważnie utrudnione. Dlatego tak ważna jest osobista odpowiedzialność
i czujność opiekunów za bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy – informuje Zarząd Usług
Komunalnych. Pozostaje wierzyć, że zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostaną
poważnie potraktowane przez
opiekunów dzieci podczas zabawy w wyznaczonych miejskich
miejscach.
KR

Odeszli do wieczności...

Pochówki 8.07.2020
DARIUSZ SZYLING, lat 73, zmarł 2.07
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 14.00
na Starym Cmentarzu
Pochówki 9.07.2020
ŁUKASZ MATYSZCZAK, lat 29, zmarł 1.07
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 9.00
na Nowym Cmentarzu
BARBARA MAŁACHWIEJCZYK, lat 79, zmarła 5.07
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 11.00
na Starym Cmentarzu
Pochówki 10.07.2020
TADEUSZ TERESZKIEWICZ, lat 74, zmarł 8.07
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00
na Nowym Cmentarzu
MARIA ŁASKA, lat 76, zmarła 6.07
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00
na Nowym Cmentarzu
SŁAWOMIR ŁASZKIEWICZ, lat 58, zmarł 4.07
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00
na Nowym Cmentarzu
JADWIGA STROŃSKA-HERRNBRODT, lat 66, zmarła 21.05
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.00
na Nowym Cmentarzu
reklama

Na ulicy Broniewskiego w okolicy nowo budowanego ronda zostanie wprowadzony ruch wahadłowy

Droga będzie cały czas przejezdna, jednak kierowcy muszą być gotowi na utrudnienia.
Ruch wahadłowy jest sterowany sygnalizacją świetlną. Jeżeli będzie to konieczne, zostanie
wprowadzone ręczne kierowanie ruchem. Prace w ciągu ul.
W. Broniewskiego powinny potrwać do sierpnia. Po tym cza-

sie – jeśli warunki atmosferyczne będą dobre i nie pojawią się
inne trudności – kierowcy będą
już mogli jeździć po nowym
rondzie.
Roboty są związane z dużą
inwestycją na os. Pyrzyckim.
Przedłużona zostanie ul. Powstańców Warszawy. Kierowcy,
piesi i rowerzyści zyskają kilo-

metr nowej jezdni, a także chodniki i ciąg pieszo-rowerowy.
Dzięki temu mieszkańcy osiedla
wygodnie wyjadą w ul. W. Broniewskiego. Koszt inwestycji to
prawie 7 000 000 zł. Miasto pozyskało na ten cel ponad 3 300
000 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Info UM/opr red
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Przy ul. Szczecińskiej powstanie cmentarz wojenny

Zostaną należycie upamiętnieni
Rada Miejska w Stargardzie jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie centrum handlowego przy ulicy Szczecińskiej. Wszystko za sprawą odkrytego nieopodal
Tesco w 2018 roku cmentarza wojennego. Po długim oczekiwaniu miasto przystępuje do należytego zabezpieczenia tego terenu i utworzenia miejsca pamięci pod nazwą „Cmentarz Jeńców Stalagu IID”.
W 2018 roku na terenie objętym planem miejscowym odkryto cmentarz, który został wpisany do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych województwa
zachodniopomorskiego pod nazwą: Cmentarz Jeńców Stalagu IID. W tej sytuacji Wojewoda Zachodniopomorski wniósł
o zmianę planu miejscowego i
przeznaczenie części działki o
numerze 123/3 (obręb 8) na teren umożliwiający urządzenie
cmentarza wojennego wraz z
drogą dojazdową. Cmentarz posiada powierzchnię około 0,64
ha. Proponowany do opracowania plan miejscowy obejmuje tereny ograniczone: od strony
północno-wschodniej linią rozgraniczającą ulicy Szczecińskiej
(bez ulicy); od strony północno-zachodniej granicą miasta; od
strony południowo-zachodniej i
południowo-wschodniej terenami wojskowymi. Teren centrum
handlowego Tesco nie posiada
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla
działki w południowo-wschodniej części obowiązuje zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotycząca działki
o numerze geodezyjnym 123/3
przy ulicy Szczecińskiej, przyjęta uchwałą Rady Miejskiej z

dnia 20 grudnia 2002 roku. Plan
ten przeznacza tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a od strony ulicy Szczecińskiej pod zabudowę usługową, handlową i gastronomiczną.
Plan miejscowy określi szczegółowe warunki zagospodarowania całego terenu, kształtowania
zabudowy oraz ustali zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej.
Wokół cmentarza wyznaczona
zostanie w planie strefa ochrony
sanitarnej (50 m i 150 m), wraz
z określeniem ograniczeń w zagospodarowaniu tych terenów,
o czym mówił radnym Piotr
Mync. - Obowiązujące przepisy wymagają, aby każdy cmentarz był umieszczony w planie
zagospodarowania przestrzennego, zarówno chodzi tutaj o sam
cmentarz by był należycie chroniony i godnie ten teren traktowany, ale również chodzi o tereny
przyległe, bowiem w sąsiedztwie
cmentarza obowiązują specjalne
reguły inwestowania. W zależności od rodzaju inwestycji i sposobu uzbrojenia sąsiednich terenów
obowiązują dwie strefy – 50 albo
150 metrowe, gdzie może się pojawić zabudowa. Stąd wniosek
do państwa abyśmy wszczęli ten
plan. Dodatkowo, ten teren nieznacznie poszerzyliśmy poza te

potrzeby, aby jednocześnie uregulować problem zjazdu na ten
teren, ponieważ tam są spory pomiędzy właścicielami terenu, a
tymi potrzebami. Z racji, że nie
dochodzi do polubownego rozwiązania tematu, to w trybie planu możemy ewentualnie narzucić właścicielowi taki przejazd –
wyjaśniał zastępca prezydenta
Piotr Mync. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargard
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się zmiany planów
miejscowych oraz podejmowanie nowych prac planistycznych
dla obszarów o priorytetowym
znaczeniu dla prowadzenia polityki przestrzennej. Tym samym
radzieccy żołnierze którzy od
ponad 70 lat spoczywaj na tym
terenie w końcu doczekają się
utworzenia cmentarza wojennego. Zanim to odkrycie zostało oficjalnie potwierdzone, teren
ten pozarastany przez drzewa
i krzewy, zaśmiecone różnymi
odpadami, służyło miejskim miłośnikom alkoholu jako miejsce
schadzek... Jak zauważył na sesji
radny Wojciech Seredyński, pasjonat i tropiciel historii ze Star-

Miejsce, w którym znajduje się cmentarz wojenny

gardu Jarosław Tomczak, już w
2014 roku był pewny tego, że
w tym miejscu spoczywają jeńcy wojenni. W latach 2009-2013
stargardzianin korespondował
z byłym jeńcem radzieckim,
który przebywał w tym obozie. Za sprawą wskazówek zdołał odnaleźć opisywane miejsce i choć już wtedy miał pewność, że może tam znajdować
się nawet 3000 ciał, to jednak
przez kolejne lata musiał toczyć
biurokratyczna walkę o zbadanie tego terenu. Przełom nastąpił w 2016 roku, gdy na zlecenie
Agencji Mienia Wojskowego na
opisywanym terenie zostały wykonane prace sondażowe. Wów-

czas we wskazanych przez Jarosława Tomczaka miejscach odkrywano kolejne zwłoki jeńców.
Pomimo tego dopiero w marcu
2018 roku Ministerstwo Kultury
poinformowało, że odnaleziony cmentarz nie zostanie przeniesiony, a pozostanie przy ulicy Szczecińskiej w Stargardzie.
Pozostaje wierzyć, że wspólne i
sprawne działania władz miejskich, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Urzędu Wojewódzkiego sprawią, że w końcu powstanie tak długo wyczekiwany cmentarz wojenny przy ulicy
Szczecińskiej.
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Urząd Miasta

Powstanie Zespół Doradczy
do spraw Osób Niepełnosprawnych
W Stargardzie dbamy o potrzeby wszystkich mieszkańców. Prezydent Rafał Zając od lat współpracuje z Młodzieżowym Zespołem Doradczym. Z
kolei o osoby starsze dbają członkowie Zespołu ds. Seniorów. Teraz powstała następna grupa – Zespół Doradczy Prezydenta Miasta Stargard ds.
Osób z Niepełnosprawnościami.

W Urzędzie Miejskim powstanie Zespół, który będzie doradzał Prezydentowi Rafałowi Zającowi w sprawach osób niepełnosprawnych

Dzięki takiej współpracy możliwe będzie wprowadzenie koredakcja@dziennikstargardzki.pl

lejnych udogodnień dla osób
o szczególnych potrzebach. W

Stargardzie pojawia się coraz
więcej miejsc dostosowanych do
mieszkańców z niepełnosprawnościami. To m.in. obniżone
krawężniki w zatokach autobusowych i specjalnie oznakowane miejsca parkingowe. Pamiętamy także o najmłodszych – na
placach zabaw są specjalne urządzenia, z których mogą korzystać
dzieci z niepełnosprawnościami.
W najbliższym czasie planowane jest pierwsze spotkanie nowego grona z prezydentem Rafałem
Zającem.
W skład zespołu wchodzą:
Agnieszka Dróżdż – Stowarzy-

szenie Nauczycieli i Rodziców
Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Stargardzie,
Krzysztof Górski – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i
Przyjaciół Wolontariat Szansa w
Stargardzie, Halina Gutowska –
Prezes Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka” w Stargardzie,
Małgorzata Jabłońska – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Stargardzie, Hanna
Król – Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM, Janina Majchrzak – Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Star-

gardzie, Zbigniew Mycyk – Polski Związek Niewidomych Koło
Terenowe w Stargardzie, Artur
Puszkarek – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Stargardzie, Michał Różański
– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat Szansa w Stargardzie, Milena Szczurko – Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie, Helena Ziomko – Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Parkinsona
Koło Terenowe Stargard.
Info UM/opr red
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Spółdzielnia Socjalna Pęzinka

Będą korzystać ze szkolnej kuchni
Rada Gminy Stargard jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej. Zmiany dotyczyły informacji, że Gmina Stargard wniesie do Spółdzielni udziały członkowskie, a także wsparcia w formie przekazania nieruchomości oraz samochodu
Fort Transit. Przypomnijmy, że już w 2019 roku Rada Gminy wyraziła wolę utworzenia „Spółdzielni Socjalnej Pęzinka”.

Spółdzielnia Socjalna Pęzinka będzie korzystać z kuchni w Szkole Podstawowej w
Pęzinie

Gmina Stargard uchwałą
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej wyraziła wolę
utworzenia Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „Spółdzielnia Socjalna Pęzinka”. Członkami założycielami Spółdzielni są Gmina Stargard i Gmina
Marianowo. W dniu 21 stycznia
2020 roku w Stargardzie odbyło
się zebranie założycielskie Spółdzielni, na którym został przyjęty Statut Spółdzielni. Z jednego z punktów statutu wynika wysokość udziału, a mianowicie wysokość jednego udziału wynosi 1.000,00 zł, a każdy

członek przystępując do Spółdzielni, winien zadeklarować
przynajmniej 1 udział i nie więcej niż 50 udziałów. Udziały stanowią obligatoryjne, pieniężne
świadczenie członka Spółdzielni Socjalnej na rzecz Spółdzielni. Zgodnie z prawem spółdzielczym, każdy członek Spółdzielni jest zobowiązany do zadeklarowania co najmniej 1 udziału,
a maksymalna wysokość udziałów wynosi 50 i jest określona
w Statucie Spółdzielni. Ukształtowanie wartości udziałów na
wyższym poziomie jest celowe,
ponieważ będą one stanowiły podstawę działalności Spół-

dzielni Socjalnej w początkowej
fazie jej funkcjonowania (wypłata pracowników za okres wakacji, zakup art. spożywczych
na rozpoczęcie działalności).
Udziały mają charakter zwrotny w sytuacji utraty członkostwa w Spółdzielni, przy czym
zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego za
rok, w którym członek wystąpił
z żądaniem zwrotu oraz w wypadku, gdy jego udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie
strat Spółdzielni. W dniu 25 lutego 2020 roku Spółdzielnia Socjalna Pęzinka z siedzibą w Pęzinie została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W zakresie działań spółdzielni jest
realizowanie zadań własnych
gminy, m.in. dożywianie dzieci w szkołach, zapewnienie obsługi kateringowej na imprezach organizowanych przez sołectwa, utrzymanie czystości i
porządku w miejscowościach
oraz drobne remonty obiektów. Zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych działalność spółdzielni socjalnej może

zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności
poprzez: dotacje; pożyczki; poręczenia; usługi lub doradztwo
w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym; zrefundowanie kosztów lustracji.
Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że katalog form
pomocy udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego jest otwarty. Tym samym
możliwym jest także udzielenie
wsparcia poprzez użyczenie.
Przedmiotem użyczenia będą
pomieszczenia kuchni gminnej
znajdujące się w budynku Szkoły Podstawowej w Pęzinie wraz
z jej wyposażeniem oraz samochód ciężarowy, służący do
rozwożenia posiłków. Tym
samym, Rada Gminy postanowiła udzielić wsparcia Spółdzielni Socjalnej poprzez użyczenie na okres trzech lat części
nieruchomości gruntowej położonej w Pęzinie Nr 66, gmina
Stargard oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 99 o powierzchni 1,12 ha,
zabudowanej budynkiem Szko-

ły Podstawowej w Pęzinie o powierzchni użytkowej 2 042 m2,
w zakresie pomieszczeń kuchennych, znajdujących się na
parterze i piwnicy
budynku o łącznej powierzchni 184,62 m2 wraz z wyposażeniem. Na okres trzech lat udzielono zgody również na użyczenie samochodu ciężarowego marki Ford Transit Custom,
rok produkcji 2015. W związku z utworzeniem przez Gminę Stargard Spółdzielni oraz
planowanym przekazaniem jej
zadań związanych z prowadzeniem kuchni gminnej zasadnym jest przekazanie składników mienia służących do prowadzenia tego typu działalności. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych wsparcie,
o którym mowa, udzielane jest,
w drodze uchwały, przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego lub w ramach programu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego określonego w
przepisach o pomocy społecznej, na cele związane z rozwojem spółdzielni socjalnych.

KR

Marianowo: Dotacje dla 4 jednostek OSP

Kamera, pompa i niezbędna odzież
Rada Gminy w Marianowie przyjęła cztery uchwały dotyczące udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Pieniądze zostaną przekazane jednostką w miejscowościach Gogolewo, Dzwonowo, Marianowo oraz Sulino. W sumie na ten cel gmina przeznaczy 11 815,50 zł. Zakupiony
sprzęt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Marianowo.

OSP w Marianowie zakupi kamerę termowizyjną, która ułatwi m.in. działania w zadymionym budynku oraz w nocy. Foto- OSP Marianowo

Zgodnie z ustawą z dnia 24
sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpożarowej, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości
bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Tym razem radni Rady Gminy zadecy-

dowali o przyznaniu dotacji na
zakup niezbędnego sprzętu dla
czterech jednostek OSP z terenu gminy Marianowo. Największą dotacje otrzymała jednostka OSP Marianowo. W dniu 29
maja 2020 roku do Wójta Gminy
wpłynął wniosek od OSP w Ma-

rianowie z prośbą o udzielenie
dotacji celowej na zakup kamery
termowizyjnej. Zakup podniesie
skuteczność działań podczas akcji gaśniczych w szczególności,
w pożarach wewnętrznych silnie zadymionych w celu ewakuacji osób zagrożonych. Termowizja daje możliwość odnajdywania
osób zaginionych w terenie silnie
zalesionym oraz podczas działań nocnych. W związku z tym
udzielono z budżetu gminy dotację celową dla OSP Marianowo
na zakup kamery termowizyjnej w kwocie 8 781,00 zł. W dniu
16 czerwca 2020 roku do Wójta
Gminy wpłynął wniosek od OSP
w Dzwonowie z prośbą o udzielenie dotacji celowej na zakup
pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/
min z kompletem węży. Zakupio-

ny sprzęt poprawi efektowność
działań ratowniczo-gaśniczych.
Na ten cel z budżetu gminy zostanie przeznaczona dotacja celowa w kwocie 1 500 zł. Z kolei
Ochotnicza Straż Pożarna w Sulinie, skierowała do Wójta Gminy wniosek w dniu 15 czerwca
br. OSP wnioskowała o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu opryskiwacza plecakowego, 10 sztuk węży tłocznych W25, prądownicy oraz 4
par obuwia strażackiego gumowego. Zakupiony sprzęt oraz wyposażenie osobiste poprawi bezpieczeństwo członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących
bezpośredni udział w działaniach
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Dotacja celowa na ten cel
wyniosła 1 014,50 zł. Natomiast
w dniu 15 czerwca br. do Wójta

Gminy wpłynął wniosek od OSP
w Gogolewie z prośbą o udzielenie dotacji celowej na zakup
opryskiwacza plecakowego, 6 par
obuwia strażackiego skórzanego,
6 sztuk kominiarek niepalnych.
Zakup opryskiwacza plecakowego poprawi skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych, natomiast obuwie i kominiarki poprawią bezpieczeństwo osobiste strażaków. Z budżetu gminy na ten
cel zostały zabezpieczone środki w kwocie 520 zł. Warto zaznaczyć, że oczywiście same pieniądze z dotacji celowej nie są w stanie pokryć wszystkich wydatków,
które przedstawiły jednostki OSP.
Jednak oprócz gminy, pieniądze
na zakup niezbędnego sprzętu są
również przekazywane za sprawą
rządowych dotacji.
KR
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Wyjątkowy prezent od Gmin Cysterskich

Dąb „Cysters” wyrośnie w Kobylance
Wójt gminy Kobylanka Julita Pilecka, w minioną środę wzięła udział w walnym zgromadzeniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.
Kobylanka jest od niedawna zrzeszona w Stowarzyszeniu, dlatego podczas zebrania wójt Julita Pilecka otrzymała wyjątkowy prezent – sadzonkę
dębu wyhodowaną z żołędzia drzewa, które rośnie już ponad 450 lat i ma obwód pnia wynoszący ponad 7,4 metra. Wójt liczy na to, że mieszkańcy
zaproponują godne miejsce na posadzenie dębu.

Gmina Kobylanka otrzymała sadzonkę dębu, wyhodowaną z żołędzi dębu o nazwie Cysters

Przypomnijmy, że w maju
2018 roku gmina Kobylanka
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Przystąpienie gminy Kobylanka do
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich stwarza
możliwość zwiększenia zasięgu działań promujących Kobylankę oraz możliwość pozyskania
dodatkowych środków na
ochronę dziedzictwa cysterskiego. Członkiem zwyczajnym

może być każda gmina, na terenie której znajdują bądź znajdowały się obiekty cysterskie a w
szczególności: opactwa, kościoły
lub budynki i urządzenia gospodarcze np. młyny, stawy rybne,
kanały itp. Celem stowarzyszenia jest między innymi: renowacja zabytków ruchomych związanych z przeszłością Cystersów;
działalność popularyzatorska,
wystawiennicza, wydawnicza;
adaptacja wybranych obiektów
na potrzeby społeczeństwa poszczególnych gmin zrzeszonych
w Stowarzyszeniu, w tym na cele

oświaty, kultury i sportu. Powyższe cele są realizowane poprzez
między innymi organizowanie
działalności badawczej, szkoleniowej i wydawniczej, czy też
pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych
w celu wspierania ochrony dziedzictwa cysterskiego. W środę (8
lipca) wójt gminy Kobylanka Julita Pilecka odwiedziła miejscowość Bierzwnik, gdzie mieści się
siedziba Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.
Odbyło się tam walne zgromadzenie, podczas którego gmina
Kobylanka jako nowy członek
otrzymała wyjątkowy prezent.
- Przed południem w Bierzwniku odbyło się walne zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Jako nowy
członek tego Stowarzyszenia nasza gmina otrzymała specjalny prezent - sadzonkę dębu, wyhodowaną z żołędzi niezwykłego okazu, tj. dębu o nazwie „Cysters”, najstarszego drzewa z terenu dawnego opactwa cysterskiego
w Rudach - dąb ma ponad 450
lat, a obwód jego pnia to 7,4 m!
Do roślinki załączony jest specjalny certyfikat, potwierdzający autentyczność pochodzenia sadzonki – opowiada wójt Julita Pilecka.
Teraz pozostaje pytanie gdzie to
piękne drzewo zostanie posadzone na terenie gminy? Wójt Julita
Pilecka sugeruje, że warto zadać
to pytanie mieszkańcom. - Pytanie do mieszkańców: gdzie posadzimy drzewko? Wypadałoby mu

Do roślinki załączony był certyfikat, potwierdzający autentyczność pochodzenia
sadzonki

znaleźć jakieś godne i przyjazne
miejsce, wszelkie propozycje mile
widziane – mówi wójt gminy
Kobylanka. Dodajmy, że oprócz
gminy Kobylanka w ogólnopolskim Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich zrzeszone są następujące gminy: Bardo, Bierzwnik,
Bledzew, Kamienna Góra, Koro-

nowo, Krzęcin, Recz, Kuźnia Raciborska, Sieroszowice, Sulejów,
Wąchock, Węgorzyno, Jemielnica, Kamieniec Ząbkowicki, Koprzywnica, Marianowo, Wągrowiec, Moryń, Stare Czarnowo,
Trzebnica, Bukowina Tatrzańska, Cedynia, Pełczyce.

KR

Zmiana na stanowisku Skarbnika w Gminie Stargard
Podczas obrad XVIII Sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 26 czerwca odwołano ze stanowiska Skarbnika Gminy Stargard Bernadetę Opasińską, a także powołano nowego Skarbnika Gminy Stargard.

Podczas czerwcowej Sesji Rady Gminy Stargard na nowego Skarbnika Gminy Stargard wybrano panią Bernadetę Kubicką
redakcja@dziennikstargardzki.pl

W związku z tym, iż dotychczasowa Skarbnik złożyła
wniosek o rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
stron, Wójt zgodnie z przepisami prawa wystąpił do Rady
Gminy Stargard z wnioskiem
o podjęcie uchwały w sprawie
odwołania Skarbnika Gminy
Stargard.
Ponadto w celu zachowania ciągłości i prawidłowego
funkcjonowania Urzędu Gminy, w kolejnym punkcie obrad
Sesji Rady Gminy, znalazła się
uchwała w sprawie powołania
Skarbnika Gminy Stargard.
Wobec powyższego podczas

obrad ostatniej sesji, Radni
podjęli decyzję o odwołaniu i
powołaniu Skarbnika Gminy.
Po dyskusji i podjęciu przez
Radę, w pierwszej kolejności
uchwały w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy, Rada Gminy Stargard, zgodnie z wnioskiem Wójta, powołała na stanowisko Skarbnika Gminy
Stargard Bernadetę Kubicką,
która dotychczas pracowała w
Urzędzie Gminy Stargard na
stanowisku podinspektora ds.
ewidencji księgowej wydatków w Referacie Finansowym.
Bernadeta Kubicka spełnia
wymogi formalne, określone

w art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
Pani Bernadecie Opasińskiej
składamy wyrazy szacunku za
długoletnią pracę zawodową,
jednocześnie życząc zdrowia,
radości i pogody ducha, a także realizacji dalszych planów i
zamierzeń w codziennym życiu.
Natomiast
nowej
Pani
Skarbnik Bernadecie Kubickiej
życzymy pomyślności, wielu
sukcesów i owocnej pracy na
rzecz Gminy Stargard.
Info UG Stargard/opr red
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Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

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

Zdolności organizacyjnych;
Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole;
Dyspozycyjności, obowiązkowości, zaangażowania;
Gotowość szybkiego uczenia się i umiejętność nabywania
nowej wiedzy.

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

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Kierownika Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku
będzie odpowiedzialna za:
• Zarządzanie nieruchomościami należącymi do Gminy
Nowogard w tym:
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd;
- udostępnianie terenów do celów budowlanych;
- sprzedaż nieruchomości gminnych i dzierżawa gruntów
komunalnych;
• Naliczanie opłat adiacenckich i planistycznych;
• Odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału
geodezyjnego ;
Od osoby na wyżej wymienionym stanowisku oczekujemy:
• Umiejętności dobrej organizacji pracy;
• Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole;
• Dyspozycyjności, sumienności, zaangażowania;

Jeśli szukasz stabilnej pracy zadzwoń
tel. 91 392 62 04
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka,
tel. 913926204, e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami
ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska.
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta do 20 lipca 2020
roku, w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z
dopiskiem: „Kierownik GNGR”.
e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Kierownika
Wydziału Inwestycji i Remontów
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku
będzie odpowiedzialna za:
• Organizowanie procesu robót inwestycyjnych i remontowych;
• Organizowanie przetargów na dostawy, wykonywanie usług i
robót budowlanych;
• Sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb Gminy w
oparciu o przedłożone przedmiary robót.
Od osoby na wyżej wymienionym stanowisku oczekujemy:
• Umiejętności dobrej organizacji pracy;
• Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole;
• Dyspozycyjności, sumienności, zaangażowania;

Jeśli szukasz stabilnej pracy zadzwoń
tel. 91 392 62 04
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka,
tel. 913926204, e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami
ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska.
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta do
20 lipca 2020 roku, w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem
kopertach z dopiskiem: „Kierownik Wydziału IiR”.

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Referenta w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku
będzie odpowiedzialna za:
• Zlecanie prac geodezyjnych;
• Opłata adiacencka i planistyczna;
• Odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału
geodezyjnego ;
Od osoby na wyżej wymienionym stanowisku oczekujemy:
• Umiejętności dobrej organizacji pracy;
• Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole;
• Dyspozycyjności, sumienności, zaangażowania;

Jeśli szukasz stabilnej pracy zadzwoń
tel. 91 392 62 04
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka,
tel. 913926204, e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami
ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska.
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta do
20 lipca 2020 roku, w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem
kopertach z dopiskiem: „Referent GNGR”.

91 573 09 96
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Wandale niszczą
ławki i ogrodzenia

Puls Gmin

Parki i place zabaw to ulubione miejsca spędzania wolnego czasu wielu stargardzian.
Niestety nieprzyjemne zdarzenia mogą zakłócić odpoczynek na świeżym powietrzu.
Połamane ławki, uszkodzone ogrodzenia – to najczęstsze zniszczenia naprawiane regularnie przez Zarząd Usług Komunalnych. Zdarzają się również kradzieże.

Chociwel
Na początku lipca obchodziliśmy Dzień UFO. Z tej okazji dzieci
z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Karkowo w gminie Chociwel wykonały piękne prace plastyczne. Podczas zajęć rozmawiano także
na temat tego, czy naprawdę istnieje jakieś życie poza naszą planetą

Zarząd Usług Komunalnych bardzo
często naprawia połamane ławki

Dobra pogoda zachęca do
spędzania czasu w parkach i na
placach zabaw. Niestety rekreacja bywa utrudniona. W ostat-

Wandale niszczą również ogrodzenia placów zabaw

nim czasie uszkodzone zostało ogrodzenie na placu zabaw w
okolicy ul. J. Słowackiego, ul. M.
Konopnickiej i ul. Dworcowej.
Ktoś ukradł również bramę wej-

ściową na plac.
ZUK zabezpieczył też kolejną
zniszczoną ławkę. Tym razem
połamane zostało siedzisko w
Parku Chrobrego od strony ul.
A. Struga. Ławka znajduje się
tuż przy placu zabaw. Jak widać
nawet miejsca przeznaczone dla
najmłodszych stargardzian bywają celowo dewastowane.
Dzieci i ich rodzice oraz opiekunowie będą musieli poczekać na naprawę uszkodzeń. Jeżeli widzimy coś niepokojącego
– np. niszczenie sprzętów w parkach albo wykopywanie roślin –
warto reagować. Wystarczy zadzwonić na Policję (997) lub do
Straży Miejskiej (986). Dbajmy
o naszą wspólną przestrzeń i nie
pozwalajmy, by nieprzyjemne
incydenty zakłócały odpoczynek na świeżym powietrzu.
Info UM/opr red

Kobylanka
W ramach akcji profilaktycznej „Bezpieczne kąpieliska” Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Urzędu Marszałkowskiego Pan Mariusz Sikora, przekazał dla organizatora kąpieliska w Zieleniewie 2 szt. apteczki osobistej do pasa,
z kompletem wyposażenia typu S oraz termometr basenowy, pływający.

Z jednego z placów zabaw ukradziono bramę wejściową

Halina Szymańska idźmy
na wybory
W niedzielę pójdźmy na wybory - mówi Halina Szymańska, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, szef kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy
- W niedzielę druga tura wyborów...
- Podobnie jak to miało miejsce w pierwszej turze wyborów,
lokale wyborcze będą czynne od
godziny 7 rano do godziny 21. W
wyjątkowych sytuacjach PKW
może zarządzić wydłużenie ciszy wyborczej, a wraz z nią godziny pracy lokali wyborczych.
Ja wspólnie z rodziną idę głosoredakcja@dziennikstargardzki.pl

wać. Do lokalu wyborczego musimy zabrać dokument tożsamości. Może nim być dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport
lub prawo jazdy. Dokument trzeba będzie przedstawić komisji
podczas odbierania kart do głosowania.
- Dwa ostatnie tygodnie to intensywny czas pracy dla Pani?
- Kancelaria pracowała nor-

malnym trybem. Prezydent RP
Andrzej Duda był w kilkunastu
miastach w Polsce zaczynając od
Łowicza, tak jak robił to przez
pięć lat służby. Polacy w trakcie
spotkań zwracali uwagę na to co
jest do zrobienia, i dzielili się spostrzeżeniami z jego dotychczasowej pracy.
- Dziękuję za rozmowę.
ŁSz

Halina Szymańska - Szefowa kancelarii Prezydenta RP
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Granty sołeckie przyznane

Umowy podpisane
To już czwarta edycja konkursu, zorganizowanego staraniem samorządu Pomorza Zachodniego, który budzi duże zainteresowanie i emocje
wśród mieszkańców sołectw i gmin regionu. Urząd Marszałkowski do podziału w tym roku przygotował między sołectwa pulę o łącznej wysokości 1,8 mln zł.

Grant sołecki trafi również do Gminy Stara Dąbrowa. Sołectwo Parlino utworzy
miejsce do spotkań przy ognisku

Dofinansowanie do maksymalnej kwoty 10 tys. złotych
mogło otrzymać sołectwo, którego wniosek został pozytywnie
zweryfikowany przez komisję
konkursową.
O zainteresowaniu konkursem grantowym świadczy liczba zgłoszonych projektów - blisko 500 nadesłanych wniosków.

grantu sołeckiego otrzymało 14
miejscowości na terenie powiatu stargardzkiego. Formalnego
zawarcia umowy z przedstawicielami gmin i sołectw dokonał
Wicemarszałek Województwa
Olgierd Kustosz, spotykając się
z wójtami, burmistrzami i sołtysami w sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego. Beneficjentom

Środki z dofinansowania trafią również do Gminy Suchań

Spośród nich dokonano wyboru
180 projektów, które uzyskały
dofinansowanie po 10 tys. złotych dla każdego laureata.
Dofinansowanie w ramach

konkursu gratulował również
Marcin Przepióra, radny Sejmiku Wojewódzkiego.
Gratulując przedstawicielom
gmin i sołectw wicemarszałek

Olgierd Kustosz podkreślił, że
rosnące z roku na rok zainteresowanie przyznaniem grantów świadczy o lokalnej aktywności mieszkańców oraz operatywności sołtysów, dążących do
poprawy jakości życia w swoich „małych ojczyznach”. Przypomniał też o wprowadzonych
przez samorząd województwa
ułatwieniach, które uprościły m.in. procedurę wypełniania
wniosków.
Wśród beneficjentów tegorocznej edycji programu znalazło się m.in. Sierakowo w gminie Dobrzany. Sołectwu przyznano dofinansowanie projektu pod hasłem „Nie taki pająk
straszny”. To instalacja linowa
o oryginalnym kształcie, która zapewni rekreację mieszkańcom. Dzięki przyznanym grantom powstaną również siłownie
zewnętrzne w Kozach (gmina
Dobrzany) i Oświnie, a także w
Długiem- tym razem w gminie
Chociwel.
Z kolei sołectwo Dzwonowo
w gminie Marianowo, otrzymało dofinansowanie na realizację
programu „Wyjdź z domu i żyj
aktywnie”. Granty sołeckie przyznano także miejscowościom
gminy Ińsko- Ścienne i Studnica na realizację programów
sportowo- rekreacyjnych, oraz
służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.
Rogowo w gminie Stargard
wybuduje natomiast wiatę edukacyjną w miejscu, gdzie jesienią ubiegłego roku zasadzono
młodniki w ramach akcji „Jedno drzewo- jedno dziecko”, zorganizowanej wspólnie z Nadle-

Umowę na dofinansowanie podpisał również Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski

Wśród beneficjentów znalazła się Gmina Ińsko

śnictwem Kliniska. Odpowiednio zagospodarowane i urządzone miejsce ma przypominać
o idei drzew, rosnących razem
z najmłodszymi mieszkańcami
gminy i powiatu, których imiona przypisano każdej z sadzonek.
Przyznany grant pozwoli
mieszkańcom Parlina w gminie Stara Dąbrowa, na urządzenie miejsca spotkań przy ognisku w dawnym parku pałacowym. Dofinansowanie w ramach grantu sołeckiego pozwoli także mieszkańcom Słodków-

ka w gminie Suchań, na urządzenie podobnego miejsca integracji w swojej miejscowości.
Motaniec w gminie Kobylanka
przeznaczy natomiast przyznane dofinansowanie na doposażenie placu zabaw. Grant sołecki pozwoli też na wybudowanie ogrodzenia placu zabaw w
Reptowie. Mieszkańcom Tarnowa w gminie Suchań zapewni również zajęcia sportoworekreacyjne, organizowane pod
hasłem „Aktywni w Tarnowie”.

Info Starostwo Powiatowe/opr
red

ogłoszenie

Wśród beneficjentów znalazła się również Gmina Chociwel.
91 573 09 96
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O Unii Europejskiej wiedzą
prawie wszystko
Zakończyła się III edycja Konkursu Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej. W finale
on-line wzięło udział 6 najlepszych uczniów. Tegoroczną rywalizację zwyciężył Wiktor
Nowak z Zespołu Szkół nr 5.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 293, zmiany poz.
1086) oraz art. 39 ust.1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 zmiany poz. 284, poz. 322),

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Kobylanka Uchwały Nr XIX/115/20
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla części obrębów Motaniec, Kobylanka, Reptowo oraz
o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla
potrzeb sporządzanego dokumentu.
Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia, zasad zabudowy
i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej, przemysłowo-bazowo-składowej oraz ustalenie na części terenu zakazu
zabudowy i zalesienie gruntów rolnych.
Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu planu, w zakresie, o którym mowa powyżej i
przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka, ul.
Szkolna 12, w pokoju nr 5, w godz. pracy urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi dotyczące projektu planu oraz strategicznej oceną oddziaływania na środowisko, w
formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną, na adres: Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka e-mail: ugk@
kobylanka.pl w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskującego, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek, należy podać tytuł
prawny.
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kobylanka.
Wójt Gminy Kobylanka
Julita Pilecka
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Na drugim miejscu uplasowała się Sandra Pośpiech ze
Szkoły Podstawowej nr 4, a
trzecie miejsce zajął Szymon
Citar, uczeń Zespołu Szkół nr 5.
- Cieszę się, że zdecydowaliście się na organizację kolejnej
edycji konkursu także w tym
roku. Świetnie radzicie sobie
mimo tych szczególnych warunków. Spotykamy się wprawdzie wirtualnie, ale emocje
związane z finałem są tak samo
duże, jak zawsze. Ten konkurs
to już nasza tradycja. Za każdym razem jestem pod wrażeniem szerokiej wiedzy uczestników na temat Unii Europejskiej – mówiła Ewa Sowa, zastępca prezydenta.
Na etapie szkolnym w konkursie wzięło udział 55 osób.
Rywalizowali ze sobą uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz klas 1 szkół średnich.
Młodzi ludzie musieli wykazać
się szeroką wiedzą nie tylko na

Zakończyła się III edycja Konkursu Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej. W finale
on-line wzięło udział 6 najlepszych uczniów

temat państw członkowskich
Unii Europejskiej, ale także aktualnych wydarzeń. Jednym z
tematów było funkcjonowanie
UE w czasie pandemii koronawirusa. Do finału zakwalifikowali się autorzy najlepszych
prac o historii integracji europejskiej.
Ostateczna rozgrywka odbywała się w trzech rundach
quizowych. W każdej z nich
uczestnicy odpowiadali ustnie
na dwa pytania dotyczące hi-

storii UE, obecnych wydarzeń,
kultury europejskiej, a także relacji i zależności międzynarodowych w Europie oraz na osi
UE – świat.
To już III edycja Konkursu
Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej. Zmagania po raz
kolejny przygotował Młodzieżowy Zespół Doradczy Prezydenta Miasta Stargard wraz z
Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct.
Info UM/opr red

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KOBYLANKA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka
w obrębie Kobylanka, w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust.1, art. 40, art. 54 ust.2 i
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020
r. poz. 283 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Kobylanka Uchwały Nr XXXV/244/17
z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka
w obrębie Kobylanka, w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego,
w oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania
na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcji rolnej oraz ustalenie na części terenu zakazu zabudowy.
Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu planu, w zakresie,
o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można
zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, w pokoju nr 5 w godz. pracy urzędu..
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi dotyczące projektu planu oraz strategicznej oceną
oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej,w tym drogą elektroniczną, na adres: Urząd Gminy
w Kobylance,ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka e-mail: ugk@kobylanka.pl w terminie 21 dni od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskującego, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości,
której dotyczy składany wniosek, należy podać tytuł prawny.
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kobylanka.
Wójt Gminy
Julita Pilecka
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POWIAT STARGARDZKI

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

ADRESY PUNKTÓW I GODZINY PRZYJĘĆ :

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

Wójt Gminy Dolice
informuje,
że w Urzędzie Gminy Dolice
został wywieszony
Wykaz nr 2/2020 nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy

Będzie remont dachu kościoła
w Odargowie

Dotacja 20 tys. zł
dla Parafii
w Dobrzanach
Rada Miejska w Dobrzanach przyjęła uchwałę w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków. Chodzi o kościół filialny w Odargowie, gdzie należy wykonać projekt remontu
i rewaloryzacji dachu kościoła. Na ten cel Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Dobrzanach
otrzymała od gminy 10 tys. zł. Ponadto kolejne 10 tys. zł
Parafia otrzymała na rozbiórkę i przebudowę istniejących
schodów w celu wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych przy kościele parafialnym w Dobrzanach.

Kościół filialny w Odargowie otrzymał dotację z budżetu gminy na wykonanie projektu remontu dachu kościoła

Na podstawie ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
uchwały Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 czerwca 2011 roku
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków województwa lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków, albo wpisanych
na Listę Skarbów Dziedzictwa, radni podjęli decyzję o udzieleniu dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Św. Michała Archanioła w Dobrzanach. Chodzi o kwotę 10 000,00
zł, która zostanie przeznaczona na
prowadzenie prac konserwatorskich przy kościele w Odargowie,
tj. na wykonanie projektu remontu i rewaloryzacji dachu kościoła
filialnego w Odargowie. Kościół filialny pw. Przemienienia Pańskiego w Odargowie został wzniesiony w II połowie XV wieku, z cegły
oraz kamienia polnego, w gotyckiej
architekturze. Został przebudowany w I połowie XVII wieku. W latach 60-tych XIX wieku postawiono
wieżę z kamienia polnego i cegły w
miejsce wcześniejszej drewnianej.
Kościół został poświęcony 4 maja
1946 roku. Proboszcz Parafii pw.
Św. Michała Archanioła w Dobrzanach złożył wniosek o dofinanso-

wanie prac konserwatorskich przy
zabytkowym kościele w Odargowie,
tj. na wykonanie projektu remontu
i rewaloryzacji dachu. Dokumentacja techniczna dotycząca wykonania remontu dachu w kościele w
Odargowie jest jednym z niezbędnych dokumentów we wniosku o
inną dotację, o którą parafia pw. Św.
Michała Archanioła w Dobrzanach
wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wcześniej przyznało już tej parafii
dwie transze funduszy, pozwalające
na wykonanie remontu wierzy w
tym kościele. Remont dachu jest kolejnym etapem renowacji zniszczonego kościoła XVI wieku. Z kolei
druga dotacja w kwocie 10 000,00
zł udzielona przez Radę Miejską w
Dobrzanach zostanie przeznaczona
na rozbiórkę i przebudowę istniejących schodów w celu wykonania
pochylni dla osób niepełnosprawnych przy kościele parafialnym pw.
Św. Michała Archanioła w Dobrzanach. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w kościele w Dobrzanach ma za zadanie zlikwidowanie bariery utrudniającej swobodę poruszania się osobom niepełnosprawnym. W związku z tym
władze gminy zaproponowały dokonanie zmian w budżecie Gminy Dobrzany w celu zabezpieczenia
KR
środków na dotację.
91 573 09 96
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Parafia św. Jozafata

Nasza Cerkiew ma już 5 lat
Przed kilkoma dniami minęło 5 lat od momentu konsekracji cerkwi greckokatolickiej pw. Św. Jozafata w naszym mieście. Budowa świątyni zaczęła
się 9 października 2007 r. kiedy to przekazano na ten cel plac przy ul. Młyńskiej.

Tak przed pięciu laty bp Włodzimierz rozpoczynał uroczystość konsekracji nowopowstałej świątyni.

Dokładnie 4 lipca 2015 r. miała miejsce uroczysta konsekracja
nowowybudowanej świątyni. Poświęcenia dokonał zwierzchnik
eparchii wrocławsko-gdańskiej
ks. bp. Włodzimierz Juszczak.
Gośćmi byli między innymi abp
Andrzej Dzięga, ówczesny pre-

powiatu. Był to też ważny moment w posłudze duszpasterskiej
ks. dra Rusłana Marciszaka, proboszcza parafii św. Jozafata.
- Ze względu na epidemię nie
zostały zorganizowane uroczystości pięciolecia konsekracji,
natomiast planujemy zorganizo-

Uroczystość stanowiła radość dla całej wspólnoty, ale również ważny moment w
życiu całego naszego miasta, ubogaconego o nową świątynię

zydent Stargardu Sławomir Pajor wraz z zastępcą Rafałem Zającem, ówczesny starosta stargardzki Ireneusz Rogowski oraz
przedstawiciele życia publicznego, społecznego czy kulturalnego. Było to wielkie święto całej
wspólnoty greckokatolickiej żyjącej na terenie naszego miasta i

wać je w listopadzie wraz z odpustem, jeśli epidemia nie stanie
na przeszkodzie – mówił w rozmowie z Dziennikiem ks. Rusłan
Marciszak.
Koniec budowy świątyni w
2015 r. nie oznaczał, że w ciągu tych 5 lat nie przybyło do jej
wnętrza kilku niezbędnych ele-

mentów sakralnych - Kiedy odbywała się konsekracja świątyni
to wewnątrz znajdowały się tylko dwie ikony Chrystusa i Maryi,
tworzące prowizoryczny ikonostas. Tak więc, bardzo istotnym
elementem, a jednocześnie wielkim dziełem jest właśnie obecny
ikonostas, który jest niezbędny w
wystroju wnętrza świątyni. Obecnie będziemy zmieniać również
stolarkę. Miejmy też nadzieję, że
do listopada dojdzie do nas komplet naszych ikon. Mamy na razie pierwszy ich rząd. Natomiast
oczekujemy na drugi rząd, który teraz wykonuje artysta z Iwanofrankowska. Mamy nadzieję,
że będzie to już stanowiło pełnię
wystroju wewnętrznego. Oprócz
ikonostasu zostało umieszczone nowe tabernakulum. W ciągu
tych pięciu lat świątynia została
wzbogacona także witrażami o
formie ikonicznej. Warto też zaznaczyć, że 18 listopada 2017 r.
powstały krzyż i tablica upamiętniające 60-lecie powstania parafii i 70-lecie akcji Wisła – mówi
ks. Rusłan.
Przypomnijmy, Cerkiew została zbudowana nakładem własnym parafian. Pierwszą uroczystą Św. Liturgię w budowanej
jeszcze świątyni sprawowano 26
listopada 2011 roku, poświęcono
wtedy krzyże wieńczące kopuły cerkwi. W 2013 roku wykończono posadzkę cerkwi, zamontowano drzwi do pomieszczeń
przyległych do sanktuarium czyli prezbiterium wykonano też balustradę na chórze oraz zamontowano panikadiło (żyrandol) i
pozostałe punkty świetlne wraz
z podświetleniem kopuły. W
2014 roku powiększono prytwor
(przedsionek) oraz zagospodarowano teren wokół cerkwi.

Ks. Rusłan dziękował ówczesnemu prezydentowi Stargadu, śp. Sławomirowi
Pajorowi

Na uroczystości oprócz parafian nie zabrakło przedstawicieli władz oraz arcybiskupa Andrzeja Dzięgi

Piotr Słomski

Po otwarciu wspólnota spotkała się na agape na na terenie cerkwi.

Koło Polskiego Związku Niewidomych

Dofinansowanie projektu „Naszym Okiem”
Wniosek w ramach tzw. małego grantu na realizację działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia, złożyło stargardzkie Koło Polskiego
Związku Niewidomych. Działania ujęte we wniosku PZN zostaną sfinansowane z powiatowego budżetu.
Wniosek złożony przez działaczy Koła Polskiego Związku Niewidomych Oddział w
Stargardzie, dotyczy autorskiego programu pod hasłem „Naszym Okiem”. Celem projektu
jest przede wszystkim edukacja
i profilaktyka zdrowotna wzroku oraz przeciwdziałanie chorobom, wiodącym wprost do jego
redakcja@dziennikstargardzki.pl

utraty. Program Koła PZN w
Stargardzie adresowany jest do
mieszkańców gmin powiatu.
Zgodnie z trybem przeprowadzanego właśnie naboru, zakończonego podziałem małych
grantów na realizację zgłoszonych przedsięwzięć przez stowarzyszenia i organizacje, każda z
nich może zgłosić swoje uwagi w

Starostwo przyznało dofinansowanie
dla programu Naszym Okiem zgłoszonego przez Koło Polskiego Związku
Niewidowmych

terminie 7 dni od zamieszczenia
oferty, mailowo pod adresem:
http://biurospoleczne@powiatstargardzki.pl lub pisemnie: Biuro Polityki Społecznej Starostwa
Powiatowego w Stargardzie, ul.
Skarbowa 1. 73- 110 Stargard.
Ubiegając się o dofinansowanie projektu „Naszym Okiem”
stargardzkie Koło PZN chce

uświadomić znaczenie profilaktyki, chroniącej przed różnorodnymi schorzeniami wzroku, które dotykają coraz częściej młodsze pokolenia, urastając już do
rangi choroby cywilizacyjnej naszego wieku.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red
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Nowe połączenia z lotniska

Lwów, Zadar i …Rzeszów
Dokładnie w piątek, 3 lipca, na płycie goleniowskiego lotniska wylądował pierwszy samolot nowego połączenia, na trasie Lwów-Szczecin-Lwów.
Maszyną Airbus a-320 przyleciało z Lwowa ponad 30 osób, ale w pierwszy lot z Goleniowa do miasta nad rzeką Pełtwią udało się już ponad 70 pasażerów. W tych dniach uruchomiono też kolejne nowe połączenie, tym razem na południe Europy- do chorwackiego Zadaru. W przyszłym tygodniu
natomiast będzie można latać z Goleniowa do Rzeszowa.

Pasażerowie pierwszego połączenia do Zadaru wsiadają do samolotu

Węgierskie, tanie linie lotnicze Wizz Air, na trasie Lwów-Szcze-cin-Lwów
obsługują połączenie z częstotliwością dwa razy w ty-godniu, tj. w
poniedziałek i pią-tek, o tych
samych godzinach. Przylot z
Lwowa o godz. 9.35, - wylot
do stolicy Ukrainy- 10.05. Lot
trwa ok. 80 minut. Niewie-le też kosztuje. Ceny biletów
za-czynają się od 39 zł za przelot w jedną stronę. Sami pasażerowie nie kryli za-dowolenia
z faktu uruchomienia nowego
połączenia. Z kilkoma oczekującymi na samolot udało
nam się porozmawiać. Byli to w
zasadzie sami Ukraińcy.
- To bardzo fajny pomysł,
wcze-śniej trzeba było latać z

przesiad-kami, przez Poznań
albo Wro-cław. Trwało to niekiedy kilkana-ście godzin, do
tego drogo kosz-towało. Lecę
do domu załatwić sprawy z
dokumentami. Planu-ję wrócić za dwa miesiące do Pol-ski
- powiedział nam pan Wasilij,
który mieszka w Polsce od 8 lat,
obecnie studiuje w Szczecinie.
- Jadę na tydzień do domu,
odwiedzić rodzinę i kolegów,
bo nie widziałem już ich 1,5
roku, to bardzo dobrze, że jest
teraz takie połączenie. Wcześniej jeździłem samochodem,
trwało to kilkanaście godzin.
Wracam do Polski za tydzień,
bo tu mam dobrą pracę i przyjaciół - mówił pan Dimitrij z
Goleniowa.

Byli i tacy, którzy dzięki nowemu połączeniu mogli wybrać się do swojego kraju po
prostu na wakacje. – Lecimy
na wakacje, wcześniej jeździliśmy na Ukrainę samochodem
lub autobusem, ale to strasznie
długo trwało. Super, że teraz
jest taka wygoda- powiedziała
nam pani Alisa, mieszkająca od
4 lat w Kamieniu Pomorskim.
Szerokie lobby...
Maciej Dziadosz, prezes Za-rządu Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów przyznał, że nie
było łatwo, zwłaszcza w czasie
pande-mii koronawirusa. - Zainaugurowanie przez linię lotniczą Wizz Air trasy do Lwo-wa pokazuje, szczególnie w
tak trudnym dla lotnictwa
okresie, że współpraca Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów oraz Wizz Air opiera się
na długofalowej chę-ci rozwoju siatki połączeń. Jeste-śmy
pewni, że w przypadku suk-cesu trasy do Lwowa, w przyszło-ści pojawią się też kolejne
połą-czenia - powiedział prezes
Portu Lotniczego Szczecin –
Goleniów M. Dziadosz.
W tym kontekście rzeczywi-ście ważne było zaangażowanie lokalnego biznesu w
pomysł uru-chomienia pierwszego w tej czę-ści Polski po-

łączenia na Ukrainę. Wszak, w
samym pow. goleniow-skim,
mieszka i pracuje co naj-mniej kilka tysięcy obywateli tego kraju. Nie jest żadną
tajemnicą, że za połączeniem
lotniczym z goleniowskiego
lotniska do stoli-cy Ukrainy
lobbowała firma TTS, która jak
wiadomo w Łozienicy produkuje kadłuby do jachtów.
- Nasza firma od lat prowadzi rozmaite działania, które
wspie-rają gospodarczo rozwój
regionu. Zapoczątkowaliśmy
także waż-ną debatę dotyczącą rozwoju ko-munikacyjnego:
lobbowaliśmy za utworzeniem
połączenia lotni-czego z Goleniowa do jednego z miast
na Ukrainie, by pracowni-cy z Ukrainy mogli sprawnie
ko-munikować się ze swoim
krajem- mówi Maciej Twardowski, Dy-rektor Zarządzający w spółce Technologie
Tworzyw Sztucz-nych z Goleniowskiego Parku Przemysłowego, która zainicjo-wała
dyskusję o potrzebie uru-chomienia połączenia lotnicze-go
z Ukrainą i dodaje: - Port Lot-niczy w Goleniowie jest najbar-dziej wysuniętym na zachód lot-niskiem w Polsce,
wobec ryn-ku pracy, w którym funkcjonuje wielu pra-

cowników ze Wschodu, brak
takiego połączenia mógł do-prowadzić do odpływu pracow-ników w inne, lepiej skomuniko-wane regiony. Wówczas wszyst-kie firmy na Pomorzu Zachod-nim by to odczuły. Cieszymy się, że zrobiliśmy kolejną fantastycz-ną
rzecz dla regionu.
Nowe połączenia….
Nie mineły jeszcze emocje
związane z uruchomienie historycznego- i to nie tylko z
powodu znaczenia komunikacyjnego ale także sentymentalno tożsamościowego- połączenia do Lwowa a już wczoraj
w czwartek zaingurowanao też
rozkładowe loty na południe
Europy do chorwackiego Zadaru. Rejs będzie się odbywał
raz w tygodniu w czwartki: odlot około 9.00 przylot około 14.
I jeszcze jedna dobra informacja - już w przyszłym tygodniu
do rozkładu lotów na naszym
lotnisku dojdzie kolejna trasatym razem krajowa, do Rzeszowa. Oba te nowe połączenia obsługują PLL LOT. Łącznie dziś
z goleniowskie-go lotniska
obsługiwanych jest 13 tras, a
loty obsługuje 5 prze-woźników: PLL LOT, Ryanair, Norwegian, Wizz Air oraz SAS.
red

I LO w programie cyberbezpieczeństwa
Wojskowa Akademia Techniczna uroczyście zainaugurowała program „CYBER.MIL z klasą”. Komisja konkursowa MON wyłoniła 16 szkół średnich
(po jednej w każdym województwie) ubiegających się o zakwalifikowanie do udziału w programie.

Dyrektor szkoły Andrzej Albrewczyński odebrał certyfikat potwierdzający
uczestnictwo szkoły w programie CYBER.MIL

Wśród nich znalazło się I Liceum Ogólnokształcące im. A.
Mickiewicza w Stargardzie. Certyfikat z rąk ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka
odebrał dyrektor szkoły Andrzej
Albrewczyński.
Program zakłada naukę m.in.:
kryptografii, historii kryptografii, cyberbezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem danych
i informacji. Uczniowie zdobędą
wiedzę na temat współczesnych
zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa
systemów informacyjnych oraz
kryptograficznych
aspektów
ochrony danych.
W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i
praktyczne. Planowane są także
zajęcia zdalne w formie e-lear-

ningu, spotkania z wojskowymi
ekspertami od cyberbezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej pokrywa 80% kosztów
nauki, pozostałe 20% to wkład
własny Powiatu Stargardzkiego.
Klasy powinny liczyć nie
mniej niż 10 i nie więcej niż 15
uczniów. Program nauczania
przedmiotów specjalistycznych
w klasie cyberbezpieczeństwa
realizuje się przez pierwsze 3 lata
szkolne. Nauka w ostatniej klasie
stanowi przygotowanie do egzaminu maturalnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę oceny z matematyki, informatyki,
fizyki oraz z języka angielskiego. Kandydaci przystępujący do
rekrutacji muszą wykazać się
uzyskaniem w procesie rekrutacji minimum 150 punktów oraz

oceny co najmniej dobrej na
świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej z wyżej wymienionych przedmiotów.
Nauka w klasie cyberbezpie-

czeństwa rozpocznie się 1 września 2021 r. Czekamy zatem na
młodych adeptów kryptologii w
„Starym Ogólniaku”...
Info Starostwo Powiatowe/opr
red
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dla dzieci i młodzieży

ZRÓB TO SAM

Co w trawie piszczy
Muzeum Techniki i Komunikacji
w Szczecinie

Młody artysta

Polecam bardzo wszystkim fanom motoryzacji
odwiedziny w tym muzeum. Pamiętajcie, że we
wtorki wstęp jest darmowy 
Jest to jedno z ładniejszych i ciekawszych
miejsc muzealnych jakie
odwiedziłam.
Nie jestem jakoś szczególnie bardzo zainteresowana motoryzacją, ale
zapewniam was, że eksponaty zgromadzone zainteresują wszystkich w
wieku od 3 do 100 lat.
W muzeum stoją trzy autobusy i siedem tramwajów.
Poza jednym autobusem,
wszystkie woziły mieszkańców naszego regionu.
Jest również pełny przegląd powojennych motocykli i motorowerów.
Podwieszone na linkach
czekają na odwiedzających muzeum gości: shl-ki, wsk-i, komary, romety,
wfm-ki...
Muzeum posiada unikalny zbiór przedwojennych, polskich
jednośladów - od najpopularniejszych sokołów, po unikalne tornedo z silnikiem Sachsa.
Na wystawie odpoczywają też auta produkowane masowo
- warszawy, rozmaite odmiany fiatów. Obejrzeć można także trzydrzwiowego poloneza.
Prezentowanych jest także kilka pojazdów, za kierownicą
których siadali ludzie w mundurach : wojsko, milicja oraz
straż pożarna.
Cennik biletów
Normalny - 12 zł.
Ulgowy - 6 zł.
Rodzinny - do 5 osób (1 lub 2 dorosłych i dzieci w wieku
szkolnym) - 29 zł.
We wtorek wstęp jest bezpłatny.
Bilety kończą sprzedawać na pół godziny przed zamknięciem muzeum.
W czasie epidemii gości muzeum obowiązują nowe zasady:
Grupy mogą zwiedzać muzeum wyłącznie po wcześniejszym
zarezerwowaniu terminu. Szczegóły w regulaminie zwiedzania.
Ograniczono do trzydziestu liczbę osób, które jednocześnie
mogą zwiedzać muzeum. Zamknięto wystawę interaktywną
„Eureka ruchu”. Zmieniono godziny otwarcia muzeum. Goście
muszą zasłaniać usta i nos. Należy dezynfekować ręce. Nie wolno dotykać eksponatów. Podczas zwiedzania należy zachować
bezpieczny odstęp od innych gości.

redakcja@dziennikstargardzki.pl
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KRZYŻÓWKA

Z nagrodą!

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

Pionowo:
1. potocznie
o nierozgarniętym chłopaku
2. miękki metal, l. a. 49
3. strzelec wyborowy
4. anglosaska jednostka masy
5. posiedzenie sądu
w dawnej Polsce
6. jezioro na granicy USA
i Kanady
7. wymarły koń
8. poeta perski
9. ustęp w tekście
10. pochówek
11. wiewiórka workowata
12. jesionowy człowiek
Odyna
13. Patrick, amer. lekkoatleta,
mistrz olimp. w rzucie
młotem (1920)
14. ptak z oczkami w ogonie
15. piec hutniczy
16. w nią oprawiony obrazek
17. malwa

18. jednostka siły
19. zastawiane w lesie
20. kochał Heloizę
21. szczególny metal
22. założył stolicę Paragwaju
23. świeccy członkowie
kościoła
24. grosz norweski
25. miasto w środkowej
Holandii
26. Marcelo, słynny
tenisista chilijski
27. materiał żałobny
28. roślina na włókno
29. zbawca, wybawiciel
30. potoczne określenie
członka oddziałów SS
31. Cezary, gra tramwajarza
32. obchodzi imieniny
w Wigilię
33. choroba oczu
34. taniec towarzyski
35. prawy dopływ Rodanu
36. puma

37. matka Heliosa
38. „tak” naszych
południowych braci
39. Karenina lub Nehrebecka
40. uraza, pretensja
41. ocena od jurora
42. pląs na parkiecie
43. dziewczyna z All Saints
44. rynek w miastach
muzułmańskich
45. środek odurzający
46. postać z „Chaty za wsią”
47. jeden z sędziów
w Hadesie.
Poziomo:
48. czerwonawe drewno
49. czapla biała
50. wulkan na Mindano
51. pustorożec
52. dopływ Dunaju
53. msza w adwencie
54. instytucja bankowa
55. zebra malowana
56. serowarskie miasto

57. ... Kurosawa
58. rodzaj zapinki
59. ironicznie o arystokracie
60. nabyta biegłość
61. Polska do 1989
62. doktryna braci polskich
63. duża grecka wyspa
64. syn Apollina, król Aten
65. w zębie wypełniany
plombą
66. skarbiec w banku
67. potrawa mięsna, zraz
68. reżyser „Zmienników”
69. skorupiak z ośmioma
nogami
70. kuliste skupienia
mineralne
71. postać z „Pana Tadeusza”
72. bryła z czubkiem
73. wielka ilość
74. grecki bóg wojny
75. okucie żeglarskie
76. prawy dopływ Wisłoka
77. model poloneza

78. okres rozwoju, faza
79. oprawca na szafocie
80. żółty lub biały
81. pleciony batog
82. choroba przenoszona
przez tse-tse
83. ubiór bezpieczeństwa
84. namuł rzeczny
85. z rodziny fiatów
86. miasto i port
w Nowej Gwinei
87. gatunek morskiego
ślimaka
88. nad kolanami
89. otyła figura
90. odział jakiegoś urzędu
91. Montezuma
92. ojczyzna Mandeli
93. przodek Rumuna.
PODPOWIEDŹ: APO,
ATAAR, ERIE, INN,
MARTEN, NASSA.

91 573 09 96
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INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna

91 578 54 66

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

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

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

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

redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEPIS

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

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

Sernik na zimno z truskawkami

Masa serowa:
750 g twarogu z wiaderka
200 ml śmietanki 30%
3 łyżki cukru pudru
1 galaretka cytrynowa
250 ml gorącej wody
dodatkowo:
około 100 g biszkoptów
1 galaretka truskawkowa
400 ml gorącej wody
około 400 g truskawek
Wykonanie:
Zaczynamy od rozpuszczenia
galaretki cytrynowej w 250 ml
wrzątku. Galaretkę zostawiamy
do całkowitego przestudzenia.
Następnie wkładamy ją do lodówki i czekamy, aż zacznie tężeć.
Porządnie schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywną pianę. Dodajemy 3 łyżki cukru pudru i mieszamy. Następnie do
masy śmietanowej dodajemy
stopniowo twaróg sernikowy z
wiaderka, mieszamy. Na koniec
do masy serowej wlewamy lek-

ko tężejącą galaretkę cytrynową, dokładnie miksujemy na niskich obrotach. Po chwili masa
jest idealnie gładka. Masę serową wstawiamy na kilka minut
do lodówki, gdzie zacznie tężeć.
Dno tortownicy o średnicy 24
cm wykładamy biszkoptami i
wylewamy masę serową. Sernik
wstawiamy do lodówki.
W międzyczasie galaretkę truskawkową rozpuszczamy w 400
ml wrzątku, zostawiamy do wystudzenia.
Truskawki myjemy pod bieżącą wodą i usuwamy im szypułki,
dzielimy je na pół. Owoce przekładamy na cedzak aby usunąć
nadmiar wody.
Po 30 minutach sernik wyjmujemy z lodówki i na masie serowej układamy dość ciasno owoce. Na truskawki wylewamy lekko tężejącą galaretkę
truskawkową. Sernik na zimno
wstawiamy do lodówki, aż do
całkowitego stężenia.

ogłoszenie

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym
- ubezpieczenie grupowe
TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
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• Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718
•

5 0 g r za

s ł ow o

•
•

NIERUCHOMOŚCI
• Działkę budowlaną o pow. 3000
m2 z linią brzegową Jeziora Woświn. Cena 30 zł/m2. Tel. (91) 43918-80 lub 502-914-559

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2 pokojowe z balkonem. Stargard. Płacę gotówką. Tel. 727-943-562
• Wynajmę 4 pokojowe
mieszkanie na parterze.
Kompletnie wyposażone.
Tel. 880-635-651
• Sprzedam działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od
Stargardu. Uzbrojone, wydane warunki zabudowy.
Tel. (91) 576-41-10, lub 695986-397
• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 3000 m2 z linią
brzegową Jeziora Woświn.
Cena 30 zł/m2. Tel. (91) 43918-80 lub 502-914-559
• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2 pokojowe z balkonem. Stargard. Płacę gotówką. Tel. 727-943-562
• 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

• Sprzedam 4 koła letnie do
Fiata Seicento, bieżnik dobry, 145/70 R13. Cena za
komplet 100 zł. Tel. 668399-239
• Sprzedam 2 silniki do Zetora i 4
koła pełne do koparki Fuks. Dzwonić po 18.00. Tel. 692-598-580

• 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
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

•

•
•

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 przyjmie 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

PRACA
• Opiekunki do Niemiec od
zaraz. 533 848 005
• Zatrudnię kierowcę C+E,
Norwegia – Czechy – Słowacja - Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie, Tel. 607
585 561
• 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
•
•

•
•
•
•
•
•

• AMBERCARE24 Opie- •
kunki do Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies. ,wyjazdy od zaraz, sprawdzone ofer- •
ty, legalnie 737 451 825
lub 737-886-919 lub
737-489-914

INNE
Sprzedam płyty warstwowe.
Tel. 507 893 890
Sprzedam Akordeon 80 Bas
Muza z futerałem. Jak nowy.
Cena 350 zł. Tel. 668-399239
Kupię stare polskie komiksy i literaturę polską. Tel. 790
716 816
Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
Stary kredens kuchenny. Tel.
504-704-445
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
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tel. 91 577 2007
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z projektem

z dostarczeniem

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

91 578 35 80
POGOTOWIE
519 546 992
WODOCIĄGOWE
(całodobowe)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6 • 73-110 Stargard

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE
Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

993

(całodobowe)

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
91 573 09 96
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10-13.7.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

ZATRUDNI

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

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT
tel: 91 39 22 165
91 573 09

12.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

13.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
14.07.2020 r. „Centrum” ul.
Czarnieckiego 1e
91-834-00-05
15.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
16.07.2020 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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W Parku Jagiellońskim zakwitły róże
Choć to miejsce cieszy się wśród stargardzian dużą popularnością o każdej porze roku, to właśnie teraz można podziwiać w pełnym rozkwicie setki
różanych krzewów. Kwiaty zachwycają zapachem i intensywnymi barwami, zachęcając mieszkańców do wypoczynku na świeżym powietrzu.

W Parku Jagiellońskim zakwitły różne rodzaje róż

Różanka to szczególne miejsce
na mapie miasta. Rośliny, które
pojawiły się w Parku Jagiellońskim pod koniec 2018 r., potrzebowały nieco czasu, by przyjąć
się w tym miejscu. Dzięki właściwej opiece mieszkańcy i turyści mogą teraz podziwiać wielobarwne róże w pełnym rozkwicie. Miłośnicy kwiatów z pewnością zwrócą też uwagę na róż-

ne gatunki tych pięknych roślin.
W Parku Jagiellońskim znajdziemy zarówno bardzo drobne,
delikatne różyczki, jak i takie o
dużych, rozłożystych kwiatach
oraz krzewy pnące.
Również kolory różanki zachwycają – od mlecznobiałych,
pastelowych odcieni, po intensywne czerwone różowe, a nawet pomarańczowe barwy. Po-

między krzewami kwitnie także lawenda. To doskonałe miejsce do odpoczynku. Do wyboru
są ławki wśród kwiatów, a także
bardzo wygodne, szerokie siedziska z widokiem na różany
ogród. Różanka powstała z inicjatywy Stargardzkiego Budżetu
Obywatelskiego.
Zrewitalizowany Park Jagielloński jest chętnie odwiedzany
przez mieszkańców w różnym
wieku. To miejsce do uprawiania sportu, spacerów, a także
odpoczynku. Plenerowa siłownia zachęca do ćwiczeń, a po
szerokich alejkach komfortowo
poruszają się piesi, rowerzyści,
miłośnicy rolek, hulajnóg i nordic walking. Najmłodsi spędzają czas na dobrze wyposażonym
placu zabaw. Są na nim także
urządzenia, z których bezpiecznie mogą korzystać dzieci z niepełnosprawnościami.

W ogrodzie różanym nie zabrakło również róż o wyrazistej czerwonej barwie

Info UM/opr red

Rodzinne zabawy w Dolicach
W minioną sobotę, 4 lipca na terenie Gminnego Centrum Kultury odbył się „Piknik
Rodzinny – Bezpieczne Wakacje”.

Przygotowano strzelnicę łuczniczą

Było również stoisko, na którym dzieci mogły pobawić się różnymi masami plastycznymi

stoisko, na którym dzieci mogły pobawić się różnymi masami
plastycznymi.
Na dzieci oraz ich rodziców
czekał poczęstunek.

Podczas Pikniku poruszany
był bardzo ważny temat bezpiecznych wakacji – jak je spędzać by było bezpiecznie, jak się
zachować nad wodą, na drodze
i nie tylko.

Na miłośników gier czekało stanowisko do Playstation

Z myślą o dzieciach przygotowano wiele atrakcji. Dzieci mogły zmierzyć się w konkurencjach sportowych, nie zabrakło
również malowania twarzy. Po-

nadto na przybyłych gości czekała bramka celnościowa, strzelnica łucznicza, zamek dmuchany oraz stanowisko do Playstation. Przygotowano również

W Parku Jagiellońskim kwitnie również lawenda

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Profilaktyki
Dolice oraz z budżetu Gminnego Centrum Kultury.

Info UG Dolice/opr red

ogłoszenie

Jedną z atrakcji było malowanie buzi

Niezabrakło także biegu w workach

91 573 09 96

