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TEL 698 008 480

www.arenella.pl
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i Janusz Sanocki
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I LO nawiązało
współpracę z US

Ogłoszenie

Praca
Opiekunowie
osób starszych!
Bonus wakacyjny!
Darmowy niezbędnik!
Bezpłatny dojazd!

OFERUJEMY:
• Oferty z Berlina
• Uczciwe wynagrodzenie
• Stała opieka koordynatora
Zapraszamy do biura
w Stargardzie

ul. Piłsudskiego 7
73-110 Stargard
tel. 577 595 055
Więcej informacji
www.berlin-opiekunki.pl

Ogłoszenie

Sprzedam mieszkanie
własnościowe
3-pokojowe, 50 m2
w Stargardzie

tel. 535 484 656

Sprzedam
samochód osobowy
marki Mercedes klasy
S, rok produkcji 2010.
Tel. 509 528 688
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Policja zapowiedziała
wzmożone kontrole
autobusów

Gmina Kobylanka

Pożar siana
w Skalinie

W ostatnim czasie doszło do kilku groźnych wypadków drogowych z udziałem autobusów, w tym także autobusów komunikacji publicznej. Kontrole pojazdów, w tym autobusów są systematycznie prowadzone przez policjantów ruchu drogowego, jednak w
reakcji na zaistniałe zdarzenia, Policja rozpoczęła dodatkowe wzmożone sprawdzenia
kierowców autobusów.

W związku z ostatnimi zdarzeniami drogowymi Policjanci zapowiedzieli wzmożone
kontrole autobusów i kierowców

Policjanci w całej Polsce
sprawdzają zarówno stan trzeźwości jak i stan psychofizyczny
kierowców autobusów, w tym
zwłaszcza komunikacji miejskiej. W celu zminimalizowania utrudnień dla pasażerów,
zintensyfikowane badania prowadzone są przede wszystkim
wobec kierowców rozpoczynających pracę, jak i powracających do zajezdni. Kierowcy są
także kontrolowani w czasie po-

Gmina Ińsko

stojów na pętlach. Podczas kontroli sprawdzany jest także stan
techniczny autobusu i jego wyposażenie oraz uprawnienia kierującego.
Policja apeluje do osób korzystających ze środków transportu
publicznego, aby w przypadku:
podejrzenia, że kierowca może
znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, zachowania kierowcy budzącego

wątpliwości, lekceważenia przepisów ruchu drogowego, stwarzania zagrożenia na drodze,
niezwłocznie poinformować o
tym Policję dzwoniąc pod numer 112.
Wakacje to szczególny okres,
w którym ruchu autokarów nasila się w związku z wyjazdami/powrotami podróżnych do
miejsc letniego wypoczynku.
Policjanci w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego, a w szczególności
dzieci i młodzieży przygotowali
wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców
autobusów przewożących dzieci
i młodzież na wypoczynek.
Dobrym rozwiązaniem jest
poinformowanie policjantów
o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Dzięki temu można uniknąć
dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.
KPP Stargard

Rozjuszone byki stratowały
mężczyznę
W minioną środę (15 lipca) w miejscowości Miałka, w gminie Ińsko doszło do bardzo
groźnego zdarzenia. 60-letniego mężczyznę zaatakowały byki. Śmigłowcem został przetransportowany do szpitala.

Jak poinformowała nas rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Paulina Targaszewska w minioną

środę kilka minut przed godziną
7 odebrano wezwanie do 60-letniego mężczyzny, który został poturbowany przez stado byków. Na

miejsce zdarzenia zadysponowano zespół ratownictwa medycznego oraz zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany
mężczyzna w wyniku zdarzenia
doznał urazu wielonarządowego,
stracił przytomność. Zespół ratownictwa medycznego zabezpieczył poszkodowanego mężczyznę
i przekazał załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyzna pilnował stada byków. Podczas zapędzania do
zagrody zwierzęta zaatakowały
mężczyznę. Na miejscu zdarzenia
obecna była również Policja, która ustala okoliczności i przyczyny
w jakich doszło do tego tragicznego zdarzenia.

W minioną środę 15 lipca na jednym z pól w miejscowości Skalin doszło do pożaru. Na miejscu zdarzenia działały trzy zastępy Straży Pożarnej.

Skalin pożar siana

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance zostali zadysponowani do pożaru sterty siana w miejscowości
Skalin, w gminie Kobylanka.
Zgłoszenie otrzymano po godzinie 15. Na miejscu działał

również zastęp Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kunowie
oraz zastęp JRG Stargard. W
wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
red

ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Stargardzie
z siedzibą Osiedle Zachód A/7
ogłasza
przetarg nieograniczony na wymianę suchych pionów ppoż. na instalację hydrantową w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Zachód. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Zachód po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000
1702 00041814. Informacje (91/834-34-83
lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do dnia 04.08.2020 r. do godz.
930 w sekretariacie SM. pok. 110. Otwarcie
ofert 04.08.2020 r. godz. 1000.
Zarząd SM
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Obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa Wypadek
na rondzie 15 Południk

Od wczoraj
do Szczecina po nowej nitce

Dokładnie od wczoraj, czyli od czwartku 16 lipca do Szczecina będziemy jechać już nowo-wybudowaną nitką obwodnicy Kobylanki. Na starej nitce zaczął się remont. Obydwie jezdnie mają zacząć funkcjonować pod koniec roku.

Obwodnica Kobylanki od wczoraj tzn. czwarteku (16.7.2020). Kierowcy jeżdżą już
po nowej nitce, dotychczasowa zaś będzie teraz remontowana. Zdjęcie: Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców

Jeszcze wczoraj w związku z rozpoczęciem prac została
wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Budowana druga nitka to tzw. jezdnia „północna”, w
odróżnieniu od używanej dotychczas jezdni „południowej”.
GDDKiA uzasadniając kierunki
zaplanowania inwestycji informuje, że ze względu na wzmożony ruch drogowy i częste wypadki drogowe na tej obwodnicy
(zderzenia czołowe) stała się konieczna dobudowa II jezdni, (po
której właśnie możemy jeździć
od wczoraj).
Jako rozwiązanie tymczasowe
na istniejącej obwodnicy zastosowano od końca 2014 roku barierę linową rozdzielającą pasy
ruchu, która zapobiega wjazdowi na przeciwny pas ruchu, a co

za tym idzie zderzeniom czołowym. Jednakże, jak wiemy z
autopsji, będąc użytkownikami wspomnianej drogi, bardzo
często dochodzi na tym właśnie odcinku do wpadania samochodów na wspomnianą barierkę linową. Dokonywana teraz inwestycja wprowadzająca
docelowo dwa pasy ruchu po
obu stronach, czyli dwie jezdnie
(istniejącą, remontowaną „południową” oraz oddaną wczoraj do
użytku „północną) ma stworzyć
również możliwość ostatecznego
zażegnania tak częstego w
tamtym miejscu problemu.
Jak informuje nas GDDKiA,
cała inwestycja obejmuje 6,4
km. W latach 2005-07 wybudowana została I jezdnia, natomiast obecna II jezdnia realizo-

wana jest w ramach etapu przewidzianego na lata 2017-20. Odcinek II jezdni rozpoczyna się
około 600 metrów na wschód od
węzła Kobylanka (Motaniec) w
miejscu zmiany przekroju drogi
na jednojezdniowy i kończy na
węźle Stargard Zachód.
- Wreszcie zaczyna się tutaj
remont i mam nadzieję, że niedługo doczekamy się dwujezdniówki, po której będzie można
jechać już w pełni komfortowo
– mówi w rozmowie z Dziennikiem Stargardzkim czytelnik i
jednocześnie wieloletni kierowca – Dość często mam okazję
kursować właśnie na Szczecin
i przyznam, że kiedy będą uruchomione już obydwie jezdnie,
to droga do Szczecina znacznie
się skróci. Nie będzie już tej konieczności przeprawy przez wąski i moim zdaniem przez to
dość niebezpieczny odcinek z
barierką linową. Choć wiadomo, że ta barierka została pomyślana, by unikać zderzeń czołowych i pewnie chroni przed tym
samochody, ale kiedy będą już
dwie jezdnie, to stanie się na tym
odcinku nieporównywalnie bezpieczniej – oznajmia kierowca.
Z informacji przekazanych
przez GDDKiA dowiadujemy
się, że po obu jezdniach obwodnicy Kobylanki będziemy mogli
jeździć już pod koniec tego roku.
Piotr Słomski

Samochód
wylądował w
basenie pożarowym
Wczoraj, tj. we czwartek 16 lipca, ok. godz. 19 z ronda 15
Południk wypadł Mercedes i znalazł się w basenie pożarowym.

Samochód po wypadnięciu z ronda, wylądował w basenie pożarowym. Foto Stoją!Stargard

Jak informuje w rozmowie
z Dziennikiem Stargardzkim,
Krzysztof Wojsznarowicz ze
stargardzkiej policji, 37-latka kierująca Mercedesem po
wjechaniu na rondo, wpadła
w poślizg co doprowadziło do
wyrzucenia auta z jezdni.
Najprawdopodobniej chodziło o to, że kierująca nie dostosowała prędkości jazdy zarówno do łuku ronda jak i stanu nawierzchni drogi po obfitym deszczu. Na miejscu ustalono, że na szczęście kierująca nie odniosła poważnych
obrażeń. 37-latka jechała au-

tem sama. Kiedy samochód
wylądował w basenie, kobieta po chwili zdołała opuścić
jego wnętrze o własnych siłach i wydostała się na brzeg.
Na miejsce zdarzenia przybyły
służby – Zespół Ratownictwa
Medycznego i Policja. Kobieta
nie znajdowała się pod wpływem alkoholu.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności, zwłaszcza gdy po deszczu
nawierzchnia jest mokra i nie
trudno o wpadnięcie w poślizg.
(ps)

Nadzór Budowlany już w nowej siedzibie
Klienci Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego formalności inwestycyjno- budowlane mogą załatwiać już w nowym miejscu. Formalnego
otwarcia siedziby dokonała Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska w obecności Beaty Kołodziejskiej, Powiatowej Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Odpowiednie warunki obsługi inwestorów i przedsiębiorców
zapewnia budynek dawnej przychodni psychologiczno- pedagogicznej.
Kameralna uroczystość formalnego otwarcia była okazją do
podziękowań przedstawicielom
jednostek podległych Powiatowi
Stargardzkiemu- na czele z Centrum Kształcenia Zawodowego- za współpracę przy adaptacji
pomieszczeń dawnej przychodni do nowych funkcji. Parter budynku zajęło Archiwum Starostwa. Natomiast do gruntownie
wyremontowanych
pomieszczeń pierwszego i drugiego piętra przenieśli się pracownicy
nadzoru budowlanego, opuszczając poddasze urzędu przy ul.
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Skarbowej.
Zarówno urzędnicy, jak i
klienci mogą docenić komfort
i wygodę pracy w nowej siedzibie, dysponując przestronnymi pomieszczeniami przy ul.
Pierwszej Brygady. Teraz przedsiębiorcy i inwestorzy mogą docenić poziom obsługi w nowej
siedzibie, której wnętrza zdobią
fotograficzne motywy związane
z historią Stargardu. Kierowcy
docenią także obszerny parking
przed budynkiem. Za szczególny wkład w urządzanie nowego miejsca dla nadzoru budowlanego Starosta Stargardzki podziękowała Stanisławowi Szymczakowi, Dyrektorowi Centrum
Kształcenia Zawodowego.
Prace budowlane w budynku

przy ul. Pierwszej Brygady toczyły się już od kilku tygodni.
Ich tempo przyhamowała pandemia, jednak ostatecznie nadzór mógł przyjmować interesantów od początku lipca. Teraz po
formalnym otwarciu, które poprzedziła przeprowadzka urzędników, materiałów i sprzętu Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego może kontynuować już w pełni swoją działalność. Przypominamy więc, by
przyswoić sobie nowy adres:
Stargard, ul. Pierwszej Brygady
35.- niezbędny we wszystkich
sprawach prowadzonych przez
nadzór budowlany.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Nadzór Budowlany rozpoczął pracę w nowej siedzibie przy ulicy Pierwszej Brygady
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Incydent na goleniowskim lotnisku

Piorun uderzył w samolot
W środę wieczorem na podchodzący do lądowania w Goleniowie samolot LOT z Warszawy uderzył piorun.

Samolot z Warszawy trafiony piorunem na lotnisku w Goleniowie musiał czekać do rana

Statystycznie rzecz ujmując
każdego roku przynajmniej
raz każdy samolot pasażerski
jest trafiany piorunem. Zatem
incydent, który miał miejsce w środę około godziny 19
gdy piorun uderzył w lecący z
Warszawy samolot LOT znajdujący się na ścieżce do lądowania na goleniowskim lotnisku nie stanowi czegoś wyjątkowego. Uderzenia pioruna w
samolot aczkolwiek częste są

W Stargardzie zatrzymają się
pociągi hybrydowe
Pomorze Zachodnie stawia na nowoczesny, ekologiczny transport kolejowy. Jako
pierwszy region w Polsce kupił hybrydy, które wyprodukuje NEWAG S.A. Wczoraj
(czwartek 16 lipca) podpisana została umowa na zakupu dwóch pojazdów.

Marszałek Olgierd Geblewicz podpisał z firmą Nevag umowę na zakup dwóch pociągów hybrydowych.

Łączny koszt zakupu dwóch
pojazdów to 49,2 mln zł. Każdy z nich jest wyposażony w 150
miejsc.
- Chcemy żyć na Pomorzu
Zachodnim zgodnie z naturą. Zakup hybryd wpisuje się w
tą strategię. Dzięki nim zadbamy o środowisko i ograniczymy
koszty. Przede wszystkim pojazdy zapewnią większy komfort
podróży. Na Pomorzu Zachodnim mamy ok. 40% niezelektryfikowanych linii kolejowych.
Pojazdy dwusilnikowe pozwolą
na podróż bez przesiadki np. ze
Szczecina do Koszalina - mówił
marszałek Olgierd Geblewicz.
Wicemarszałek Tomasz Sobieraj podkreślał, że Pomorze
Zachodnie jest liderem w kraju pod względem nowoczesnego taboru – W 2013 r. przeprowadziliśmy modernizacje pociągów, potem przyszły zakupy pojazdów elektrycznym i spalinowych. Dzisiejsza umowa to kamień milowy w naszych inwe-

stycjach.
Pojazdy dwunapędowe łączą
najważniejsze zalety pojazdów
elektrycznych, czyli wysokie
przyspieszania i brak emisji spalin oraz pojazdów spalinowych
wyposażonych w przekładnię
elektryczną, jaką jest możliwość
poruszania się po liniach niezelektryfikowanych.
Prezes Zarządu NEWAG S.A

Zbigniew Konieczek zadeklarował, że pociągi trafią na Pomorze Zachodnie jeszcze w tym
roku – Składając ofertę rozpoczęliśmy negocjacje z naszymi dostawcami, żeby wszystkie
podzespoły były dostępne – mówił prezes NEWAG, który dodawał – Gratuluję odważnych decyzji. Nadal będziecie numerem
1 w Polsce.
Dysponowanie takimi pojazdami pozwoli na stworzenie lepszej oferty rozkładu jazdy poprzez wprowadzenie bezpośrednich pociągów relacji Szczecin
Gł. – Kołobrzeg – Koszalin. Trasa licząca 177 km łączący dwa
największe miasta Pomorza Zachodniego. Na ponad stukilometrowym odcinku Kołobrzeg
– Goleniów jest niezelektryfikowana.
Nowe pociągi stworzą też
nowe możliwości obsługi zmodernizowanej linii kolejowej nr
210 Szczecinek – Runowo Pomorskie obsługując bezpośred-

Odwołany lot powrotny do Warszawy z goleniowskiego lotniska

jednak zasadniczo zupełnie
niegroźne. Ostatnia odnotowana katastrofa z tego powodu
miała miejsce w 1963 roku gdy
zapaliło się od pioruna paliwo
wyciekające z nieszczelnego
zbiornika. Piorun nie jest normalnie groźny dla samolotów
z dwu powodów. Po pierwsze
konstrukcja samolotu działa jak butelka lejdejska- tutaj
wiadomości z fizyki- po drugie
współczesne samoloty pokryte są specjalną powłoką rozpraszającą. Piorun najczęściej
trafia w nos samolotu, z którego dobrze przewodzące obwody przenoszą energię do wspomnianej powłoki (na przykład z aluminium), która do-

skonale ją rozprasza. W efekcie co najwyżej mogą mignąć
na moment światła, a sam samolot może nabawić się lekkiego wgniecenia. Życiu pilotów i pasażerów właściwie nic
nie zagraża. Podobnie było w
przypadku środowego incydentu przed goleniowskim lotniskiem. Samolot LOT z Warszawy wylądował bezpiecznie
nikomu nic się nie stało. Procedury jednak wymagają w takich sytuacjach oględzin samolotu. Dokonano ich dopiero w czwartek, nie stwierdzono
żadnych uszkodzeń i po południu samolot odleciał w kolejny rejs.
ms

Odeszli do wieczności...

Pochówki 15.07.2020
ANIELA JERZYŃSKA, lat 83, zmarła 11.07
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na
Nowym Cmentarzu
Pochówki 17.07.2020
BOŻENA ŁUCZYWEK, lat 64, zmarła 12.07
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00 na
Nowym Cmentarzu
Pochówki 20.07.2020
EDWARD SZULSKI, lat 65, zmarł 13.07
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.30 na
Nowym Cmentarzu
reklama

Nowe pociągi hybrydowe będą się zatrzymywały również w Stargardzie
91 573 09 96
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Mieszkańcy bez maseczek, Straż Miejska bez kontroli
Mimo obowiązującego nakazu zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych wewnątrz budynków, część mieszkańców naszego miasta zrezygnowała z noszenia maseczki. Rozluźnienia społeczeństwa nie kontroluje już Straż Miejska.

Straż Miejska w Stargardzie przestała kontrolować posiadanie maseczek

Dane liczbowe dotyczące koronawirusa w Polsce nie wskazują na to, by epidemia odeszła
w zapomnienie. Codziennie notuje się około 300 nowych za-

chorować w całym kraju. W powiecie stargardzkim do 15 lipca
odnotowano 30 potwierdzonych
zakażeń koronawirusem, jedna
osoba zmarła, a 22 wyzdrowia-

ły. Aktualnie kwarantanną objętych jest 160 osób, a nadzorem
epidemiologicznym- 12. Mimo
to rząd przeprowadził kolejne
etapy luzowania obostrzeń, do
których nie stosują się wszyscy
mieszkańcy naszego miasta.
Pod koniec maja rząd zniósł
nakaz zasłaniania twarzy w
miejscach publicznych, na zewnątrz. Maseczki nadal jednak
trzeba nosić np. w autobusach,
sklepach, urzędach czy innych
instytucjach.
Zaobserwować
można, że niektórzy mieszkańcy
odpuścili sobie tą kwestię i odwiedzają miejsca publiczne bez
zasłaniania twarzy. Za brak zasłaniania nosa i twarzy w miejscu, gdzie jesteśmy do tego zobligowani, grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł, a sane-

pid może nas ukarać grzywną w
wysokości nawet do 30 tys. zł.
Wiesław Dubij, Komendant
Straży Miejskiej w Stargardzie
poinformował, że zostało uchylone przez Wojewodę jego zarządzenie dot. przeprowadzania
kontroli w związku z Covid-19.
- Do końca czerwca strażnicy jeszcze kontrolowali zalecenia Wojewody, ale bez raportowania. Natomiast obecnie nie
wchodzimy do marketów, dyskontów czy galerii, by kontrolować obowiązek zasłaniani ust
i nosa. Jedynie na zgłoszenie
podejmujemy interwencję bieżącą, np. w ubiegłym tygodniu
przez dwa dni przeprowadzana
była kontrola autobusów MPKpoinformował Wiesław Dubij.
Polecenie wojewody dotyczące

dokonywania dyslokacji patroli straży gminnych i miejskich
zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji, organizacji wspólnych patroli z Policją
zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji oraz prowadzenia innych form współpracy straży gminnych i miejskich z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym
w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających
z przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania
się wirusa SARS-CoV-2, zostało
uchylone 24 czerwca.
MP

Ruszył nabór wniosków na
Wspólnie
dofinansowanie przebudowy dróg dla mieszkańców
Rogowa
Gminy i powiaty Pomorza Zachodniego mogą zgłaszać nowe projekty do Funduszu
Dróg Samorządowych. Nabór wniosków ogłosił Wojewoda Zachodniopomorski. Dotyczą one dofinansowania zgłoszonych projektów na 2021 r. Do podziału między gminy i
powiaty w regionie przeznaczono łącznie ponad 105 mln 447 tys. zł.

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie przebudowy dróg

Przyznana kwota pomniejszona zostanie o koszty już realizowanych i zakwalifikowanych inwestycji, rozpoczętych
w gminach i powiatach na przestrzeni dwóch ostatnich lat.
Pula przyszłorocznej edycji
rządowego funduszu po odjęciu już realizowanych wieloletnich projektów wyniesie więc
blisko 69 mln zł. Podzielona
zostanie równo po połowie na
dofinansowanie przebudowy
dróg gminnych i powiatowych.
Zgodnie z przyjętą regułą, do
10 proc. środków funduszu dostępnych w naborze przeznaczonych także zostanie na remonty dróg.
W ogłoszeniu o naborze wojewoda przypomina, że gminy i powiaty w regionie mogą
ubiegać się o dofinansowanie z
redakcja@dziennikstargardzki.pl

funduszu zadań, których realizacja nie przekroczy roku oraz
wieloletnich- w tym przypadku warunkiem jest rozpoczęcie inwestycji w 2021 r. Nabór
wniosków o przyznanie dofinansowania z FDS potrwa do
10 sierpnia br.
W ramach ogłoszonego naboru, zarządca drogi gminnej
lub powiatowej zobowiązany
jest złożyć maksymalnie jeden
wniosek dotyczący przebudowy
drogi. Dotąd w naszym regionie powiaty mogły składać dwa
wnioski na przebudowę dróg.
Przyjęto, że wysokość dofinansowania zgłoszonego projektu
nie może przekroczyć 30 mln zł.
Udział w kosztach przebudowy
środków z rządowego funduszu
określono maksymalnie na 5080 proc. kosztów kwalifikowa-

nych zadania. Resztę w formie
wkładu własnego pokrywają samorządy, wnioskujące o finansowe wsparcie inwestycji.
Nowością dla zarządców dróg
i wykonawców, są natomiast zawarte w ogłoszeniu o naborze
przepisy tzw. ustawy covidowej, dotyczące przede wszystkim zobowiązania do wypłaty
zaliczki lub wynagrodzenia w
częściach wybranemu w przetargu wykonawcy. Wymóg ten
dotyczy projektów, których realizacja potrwa więcej niż 12
miesięcy.
Dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych, Powiat Stargardzki wspólnie z gminnymi samorządami przebudował m.in.
odcinki dróg powiatowych
w Dobrzanach, Szadzku oraz
Dolicach i Krępcewie. Zarząd
Dróg Powiatowych gruntownie
zmodernizował również ulice
Pierwszej Brygady i Marii Konopnickiej w Śródmieściu Stargardu. Obecnie toczą się prace
przy przebudowie dróg powiatowych na odcinku SłodkowoSuchań oraz ulicy Stargardzkiej
w Marianowie, w ramach II etapu tej inwestycji. Obie dofinansowano także z rządowego funduszu.
Starostwo powiatowe/opr red

W ramach współpracy z Gminą Stargard i realizacją projektu o nazwie „Aktywizacja społeczności lokalnej miejscowości Rogowo”, przy pamiątkowym głazie poświęconym mieszkańcom wsi poległym w I wojnie światowej, powstało nowe
miejsce odpoczynku. Nadleśnictwo zamontowało urządzenia
turystyczne (komplet ławostołów i kosz na śmieci). Sołectwo
wsi Rogowo będzie utrzymywać porządek na w/w miejscu. W
ramach projektu Gmina zamontowała tablicę informacyjno-edukacyjną. Działania podejmowane przez partnerów zostały zapisane w porozumieniu podpisanym pomiędzy Nadleśnictwem a Gminą Stargard.

Ta wyjątkowa współpraca
przyczyni się do dbałości o las
w sąsiedztwie małych miejscowości. Miejsce odpoczynku stało się miejscem łączącym pokolenia – zaczynając od tych poległych
w Pierwszej
Wojnie Światowej po dzisiejszą
młodzież, która z uwielbieniem
spędza czas wolny na łonie natury. Dziękujemy za zaangażo-

wanie Gminy, Sołectwa oraz
wszystkich mieszkańców biorących udział w porządkowaniu i
dbaniu o te wyjątkowe miejsce.
Miejmy nadzieję, że wspólną
pracą i troską zachowamy miejsce odpoczynku Rogowo w jak
najlepszym stanie, w jak najdłuższym czasie.
Tekst: Kacper Zawiliński –
Nadleśnictwo Kliniska
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Wojna domowa na pokaz
Wybory kończą kampanię prezydencką, ale czy kończą polityczny konflikt, który podzielił Polskę? Różnice polityczne, ścieranie się poglądów, walka o zwycięstwo, przekonywanie wyborców – są jak najbardziej zrozumiałymi zjawiskami w demokracji.

Jednak w Polsce podział wydaje się być głębszy i konflikt
przybiera formę wręcz wojny o
„być albo nie być” państwa polskiego. Jakie są przyczyny tak
głębokiego podziału?
Nie będę tym razem pisał o
systemie wyłaniania polskich
elit politycznych – ordynacji
proporcjonalnej – bo podnosiłem to wiele razy i nie chcę popadać w banał. Zresztą oprócz
systemowych
mechanizmów
popychających polityków do
nadmiernej agresji i odsądzania
przeciwnika od „czci i wiary” są

jeszcze zjawiska kulturowe niezwiązane wprost z systemem.
Żaden system nie każe bowiem
dziennikarzom z telewizji publicznej robić brutalną i – powiedzmy to wprost – dość prymitywną propagandę politykom
obozu rządowego i serwować to
dzień w dzień, zamiast rzetelnej
analizy, uczciwej krytyki i bez
dania jakiejkolwiek szansy politykom opozycji.
Żadne mechanizmy nie każą
tego samego (tylko na odwrót)
robić dziennikarzom TVN. A
programy tej stacji są tak samo
dalekie od obiektywizmu jak
programy mediów publicznych.
Stacja amerykańska robi propagandę przeciwko PiS ślepo popierając opozycję.
I w ten oto sposób Polska jest
bombardowana codziennie nieustającym, jątrzącym przekazem, w którym dwa konkurujące polityczne obozy przedstawiane są albo jako zbawcy
i zdrajcy, albo na odwrót - zależy tylko jaki kanał włączysz.

Jak przy takim przekazie widz
ma zachować rozsądny krytycyzm kiedy w dwu głównych telewizjach nie znajduje żadnego
przykładu obiektywizmu.
Ale zrzucenie winy na media
byłoby zbyt prostym wyjaśnieniem. Za stan polskiej debaty
politycznej odpowiadają przede
wszystkim politycy obu obozów.
To liderzy Platformy w latach
2005-2007 zaczęli w stosunku
do polityków, ale też i wyborców PiS-u stosować tzw. „przemysł pogardy”. Potem nasiliło
się to po katastrofie smoleńskiej
kiedy platformerscy chuligani
sikali na znicze ustawione pod
pałacem prezydenckim, a „elita”
warszawska milcząco akceptowała te wybryki.
Po zmianie władzy w 2015 PiS
bez żadnej taryfy ulgowej zaczął
odpłacać Platformie pięknym
za nadobne i w efekcie konflikt
polityczny rozwija się w Polsce i
nakręca w najlepsze.
Z drugiej strony – jak to zauważył któryś komentator:

„gdzie dwóch się bije, tam obaj
korzystają”. Na konflikcie Platforma – PiS korzysta tak jedna jak i druga strona. Pozostałe
ugrupowania zostały całkowicie zmarginalizowane. Po części zresztą na własne życzenie –
żadna z głównych partii w Polsce nie przedstawia Polakom
propozycji, które różniłyby się
istotnie od tego co oferują PiS i
PO. PiS socjalnymi programami
wypchnął z boiska lewicę, a odwołaniem się do patriotycznych
haseł ograniczył pole działania
rachitycznej polskiej prawicy.
Z kolei Platforma przejęła od
lewicy postulaty obyczajowe
środowisk lgbt, a resztę popularności napędziły jej ewidentne błędy w polityce personalnej
PiS.
Wydawało się, że najstarsze
polskie ugrupowanie PSL po
wchłonięciu Kukiza i podniesienia wyniku w ostatnich wyborach sejmowych zrozumiało,
że należy sięgnąć do postulatów
ustrojowych, które dały Kuki-

zowi w 2015 r. 21% poparcia w
pierwszej turze wyborów. Rzeczywiście na początku kampanii
PSL zajęło się problemami wymiaru sprawiedliwości, a Władysław Kosiniak-Kamysz umieścił stosowny punkt w swoim
programie ogłoszonym na konwencji w Rzeszowie pod koniec
lutego. Rychło jednak lider PSL
zastąpił konkret słodkimi tekstami o jedności. Sprowadziło
go to na margines polityczny.
Tak więc na scenie dominują
nadal PiS i PO, których prawie
nic nie dzieli. Ale im bardziej są
do siebie podobne, tym ostrzej
muszą siebie atakować. To daje
im bowiem realne korzyści. Raz
jedni, raz drudzy zdobywają
władzę. I zanosi się, że tak będzie do końca świata.
A my – obywatele - dajemy się
wciągać w ten sztuczny konflikt.
Zastanawiam się kiedy się połapiemy, że nas – jak to się mówiło we Lwowie – po prostu rolują.

nieważ jakość kadry politycznej
jako całości (a więc i tych co są i
tych co aspirują) od dawna zeszła
na psy i przestała się w istocie liczyć i dla tej kadry i dla tych którzy z niej wybierają. Gdyby ktoś
miał wątpliwości co to prawdziwości tej krytycznej oceny to
rozwiewają je niechybnie dominujące obrazki z ostatniej kampanii. Obserwowana na co dzień
kultura osobista, słownictwo,
rodzaj i styl argumentacji, czyli choćby te niektóre zewnętrze
objawy poziomu polityków, nie
pozostawiają wątpliwości, że klasa ta z założenia elitarna i salonowa, sięgnęła bruku czyli miejsca
gdzie zwykło biesiadować prostactwo pospołu z chamstwem.
No, ale oczywiście politycy i ich
najbardziej gorliwi zwolennicy to
o sobie mają zupełnie odmienne zdanie, a może raczej pozostają w zupełnej nieświadomości
swej realnej kondycji etycznej.
Dlatego z niekrępowanym najmniejszą przyzwoitością zapałem pchają się ku korycie (które
instynktownie wyczuwają nawet
z daleka) wmawiając w lud prosty, że z ich strony to jest przecież pełna poświęcenia walka o
jakieś ideały…. o Polskę, o demokrację, o Konstytucję..., niektórzy w ten typowo świński sposób

(sposobu tego prywatnie, osobiście doświadczyłem) walczą nawet o „chrześcijańskie dziedzictwo narodu...”, czy o „prawdę historyczną”
Gwoli jednak prawdy należy
oddać, że zdarzają się na tej publicznej niwie przypadki chwalebne w postaci rzetelnych ideowców ale ponieważ nie stanowią
one na dzisiaj masy krytycznej, to
w ogóle nie mają one wpływu na
realny stan rzeczy, nad czym należy ubolewać.
Wracając do naszego podwórka, czy raczej korytka, to sam jestem niezmiernie ciekaw jakiej to
wolty wkrótce będziemy świadkami – np. w radzie miejskiej czy
innym „samorządzie”- jakiemu
immanentnemu demokracie czy
demokratce przestanie już przeszkadzać propaganda i obłuda
jaki ekonomista czy ekonomistka
rzuci się z pochwałami na temat
genialności rozdawnictwa fantów finansowanych z publicznej
kasy, jacy miłośnicy prawdy zrozumieją nagle, że zapisana jest
ona najpełniej w wytycznych miłościwie panujących, które to wytyczne wybitnie przekładają uniwersalia na język współczesnego,
chodzącego na wybory obywatela
…Sam jestem ciekaw…

Janusz Sanocki
Poseł na Sejm poprzednej
kadencji, były burmistrz Nysy

Komu „bije” ten dzwon i co wybija?

Andrzej Duda wygrał dla siebie kolejną kadencję, ale jeszcze
więcej na jego reelekcji wygrał
PiS. I są to uzyski i wielopłaszczyznowe i „wielomiejscowe”,
tzn. także uzyski „na dole”, w
tym na poziomie lokalnej gminnej public- scene. O uzyskach
dla Polski (racja stanu) nie wspomnę, ponieważ obserwując kampanię wyborczą miałem wrażenie, że są one co najwyżej trzeciorzędne, i że chodzi tylko o to, czy
wygra Andrzej (czyli „my”), czy
Rafał (czyli inni „my”) Zatem
pani Polsce to pozostaje się tylko
z tymi wygranymi (i przegranymi) męczyć przez kolejne 5 lat.
Te wybory prezydenckie, nie
były jednak tylko starciem personalnym aplikantów do najwyższego urzędu w państwie,

ale przede wszystkim rozegrały się jako bitwa międzypartyjna, szczególnie w drugiej turze,
gdy duopol PiS i PO ponownie
zaznaczył swoją całkowitą dominację na polskiej scenie politycznej, i to programy i aparaty PiS
i PO konstytuowały i określały
przebieg kampanii wyborczej A.
Dudy i R. Trzaskowskiego. Niezależnie od tego faktu to tym razem w wyborach wzięło jednak
udział znacznie więcej wyborców, nie tylko tych zaangażowanych mniej czy bardziej politycznie, ale i tych nie opowiadających się dotychczas ani po stronie PiS czy PO, ani po stronie
żadnej innej mniejszej partii, także tych nie interesujących się polityką w ogóle.
Jak ocenia znany socjolog prof.
Rafał Chwedoruk - Wielu wyborców niezaangażowanych wcześniej w politykę głosowało na
Dudę (czyli PiS), nie z powodu
identyfikacji ze skrajną prawicą
(czyli partią) , ale z powodu bezpieczeństwa socjalnego oferowanego przez rządy, których częścią
jest głowa państwa…Mylny jest
zatem wniosek- jaki trumfalistycznie dopływa teraz z kręgów pisowskich - że 51 procent
Dudy (z 70 procent, które poszło
wybierać) znaczy 51 procent dla

PiS, tak jak zresztą mylny byłby
wniosek, że 49 procent dla Trzaskowskiego oznacza 48 procent
dla PO- czym próbują ocierać łzy
zwolennicy tej ostatniej… notabene 49 procent to dla tej partii
byłby oczywiście świetny wynik.
Te otrzeźwiające konstatacje nie zmieniają faktu, że uzyski
dla zwycięzców tych wyborów
będą wielkie. Mimo, że wybierano tylko jedną osobę, jednak jest
to osoba prezydenta kraju, to PiS
może spodziewać się przeróżnego „dobra” z wyboru A. Dudy. Na
początku to wielkiego napływu
„kadry”, czyli chętnych do zasilenia jego szeregów a zwłaszcza
do zasiedzenia pozostających w
jego dyspozycji, jako rządzącej
partii, stanowisk, czyli chętnych
do pozyskania różnych przywilejów władzy, także materialnych.
Nastąpią zapewne także ruchy
zmierzające do powiększenia politycznego dominum PiS-u związane z przeformowaniem koalicji rządzących w różnych miejscach zwłaszcza w samorządach
– niektórzy wspominają nawet o
Senacie.
Oczywiście innym tematem
jest jakość tej „nowej kadry”, jaka
za chwilę zaskomli u drzwi pisowskiej nomenklatury, ale to
jest aktualnie wtórna sprawa, po-

Marek Słomski

91 573 09 96

7

17-20.7.2020

OSP Kobylanka otrzyma wóz strażacki

Puls Gmin

Nagroda za wysoką
frekwencję!
Gmina Kobylanka otrzymała nagrodę w postaci promesy na zakup nowego wozu strażackiego za frekwencję w II turze wyborów prezydenckich w ogłoszonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Bitwie o Wozy 2020.

Nowoczesny wóz strażacki trafi do OSP Kobylanka jako nagroda za wysoką frekwencję w II turze wyborów

W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic
województw na 31.12.1998 r.)
gmina do 20 tys. mieszkańców
z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich
otrzyma wóz strażacki. Jedynym elementem, który zdecydował o zwycięskiej liście gmin,
była frekwencja wyborcza (nie
były do niej wliczane głosy oddane na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania). O
nowe wozy nie mogły ubiegać
się gminy, które zwyciężyły już
w I edycji akcji.
Wśród zwycięskich gmin,
na terenie byłego województwa szczecińskiego, znalazła
się Kobylanka z frekwencją
74,58%. Na 4429 mieszkańców
gminy uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło
udział 3303 osoby. W rozmowie z Dziennikiem Stargardzkim wójt gminy Kobylanka Julita Pilecka mówi – Odczuwam
ogromną satysfakcję. W gminie Kobylanka frekwencja za-

wsze jest wysoka bez względu
na to, jakie to są wybory. Wóz
trafi do OSP w Kobylance, za
czym przemawia kilka wzglę-

Wójt Kobylanki Julita Pilecka nie kryła
swojej satysfakcji z nagrody, jaką gmina uzyskała za wysoką frekwencję w
wyborach

dów, przede wszystkim wysoka frekwencja w komisji w samej Kobylance na poziomie
77%, ale również to, że OSP
Kobylanka jest zintegrowana z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. Ponad-

to OSP Kobylanka w tym roku
starała się o pozyskanie nowego
wozu, składając wniosek o dofinansowanie. W ubiegłym roku
taki wniosek pomyślnie składało Bielkowo. Niestety OSP
Kobylance nie udało się i sądziliśmy, że jeszcze przez jakiś czas
strażacy będą musieli sobie radzić na starym sprzęcie, a tutaj
się okazało, że mamy nagrodę
za frekwencję w II turze i będzie
nowy wóz w OSP Kobylanka –
podkreśla J. Pilecka.
Na razie nie wiadomo jeszcze, czy i gdzie trafi obecny sprzęt używany przez OSP
Kobylanka; jak informuje J. Pilecka, wszystko w tym względzie zależy od tego, jak porozumieją się w tej sprawie gminne
OSP.
W drugiej turze „Bitwy o
wozy” najwyższą frekwencję –
94,61 proc. – odnotowano w
gminie Klwów (powiat przysuski, byłe woj. radomskie).
Drugie miejsce z frekwencją
89,9 proc. zajęła gmina Szulborze Wielkie (powiat ostrowski,
byłe woj. łomżyńskie), a trzecie
z frekwencją 86,86 proc. gmina Słupia (powiat skierniewicki, byłe woj. skierniewickie). W
żadnej z 49 zwycięskich gmin
frekwencja nie była niższa niż
68 proc.
Zgodnie z zapowiedzią wiceministra Pawła Szefernakera, w
ciągu dwóch tygodni wójtowie
i burmistrzowie zwycięskich
gmin otrzymają w MSWiA oficjalne promesy na zakup wozów strażackich.

Chociwel
Wakacje to czas beztroski i świetnej zabawy na świeżym powietrzu, zwłaszcza gdy pogoda dopisuje. Dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Karkowa w Gminie Chociwel urządziły bitwę na
balony wodne.

Ińsko
W miniony weekend mieszkańcy Ińska wraz z Burmistrzem Jackiem Liwakiem podczas akcji „Książka za worek śmieci” zebrali 30
worków śmieci o pojemności 120 litrów. Sprzątano m. in kanał Iny.
Kolejna akcja zbierania śmieci zaplanowana jest na sierpień

Piotr Słomski

ogłoszenie

STAROSTA
STARGARDZKI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3
lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Wapnica gmina Suchań, oznaczona numerem geodezyjnym działki 42, o ogólnej powierzchni 0,27 ha, dla której
prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1T/00124007/7.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Stargardzie oraz stronie internetowej www.powiatstargardzki.pl w Biuletynie
Informacji Publicznej od 14 lipca 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Stargardzie ul. Skarbowa 1, pok. nr 210 (tel. 91/ 48 04 847).
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Kobylanka
12 lipca w kościele pw. św. Antoniego w Kobylance odbył się koncert poświęcony Św. Janowi Pawłowi II. Utwory wykonała grupa
Hory Góralskie
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Program zwiększania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

I LO nawiązało współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim
Dyrektor I LO Andrzej Albrewczyński podpisał z władzami uczelni umowę o współpracy przy realizacji programu edukacyjnego resortu obrony
narodowej. Uniwersytet Szczeciński reprezentują w umowie: prof. dr hab. Jacek Styczyński Prorektor ds. Kształcenia oraz dr Andrzej Wiśniewski,
Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US.
I LO nawiązało wcześniej formalną współpracę z Wojskową Akademią Techniczną, zobowiązując się w jej ramach do
wprowadzenia programu „CYBER MIL. z klasą”. Dydaktyczne
i merytoryczne wsparcie przy
realizacji programu zapewnią I
LO także wykładowcy Uniwersytetu Szczecińskiego.
Umowa zawarta ze szczecińską uczelnią, to kolejny krok
do wprowadzenia w I Liceum
Ogólnokształcącym specjalistycznego programu edukacji w
zakresie cyfrowego bezpieczeństwa. Do jego realizacji Komisja Konkursowa MON wybrała
16 szkół średnich- po jednej w
każdym województwie. W tym
gronie znalazło się I LO, otrzymując certyfikat Wojskowej
Akademii Technicznej, koordynującej program „CYBER MIL.

z klasą”. Kształcenie będzie dotyczyć głównych zagadnień zachowania bezpieczeństwa w cyfrowej przestrzeni, która coraz
częściej pełni rolę wirtualnego
pola walki. Skoordynowane ataki hakerskie na systemy instytucji rządowych, infrastrukturę bankową, telekomunikacyjną
i energetyczną stanowią nowe
zagrożenie przed wszystkim ze
strony organizacji terrorystycznych, ale także innych państw
dążących do destabilizacji w
poszczególnych krajach Europy.
Świadomość zagrożeń tego typu
mają zarówno państwa Unii
Europejskiej, jak i członkowie
NATO, dostosowującego swoją
strategię obrony i szybkiego reagowania wobec ataku w Sieci.
Program zakłada m.in. naukę
kryptografii oraz historii kryptografii, cyberbezpieczeństwa,

zarządzania bezpieczeństwem
danych i informacji. We współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim i Wojskową Akademią
Techniczną planowane są więc
zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także zdalne w formie elearningu. Obok wykładowców
akademickich w programie zajęć przewidziano również spotkania z wojskowymi ekspertami.
Realizację programu „Cyber.
MIL. z klasą” I LO rozpocznie
od września 2021 r. Podczas rekrutacji decydujące okażą się
oceny z matematyki, informatyki oraz fizyki i języka angielskiego. Dzięki udziałowi w programie I LO poszerzy swoją ofertę
edukacyjną w takich obszarach,
jak cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Celem projektu MON

Dyrektor I LO Andrzej Albrewczyński podpisał z władzami uczelni umowę o współpracy przy realizacji programu edukacyjnego resortu obrony narodowej

jest przygotowanie potencjalnych kandydatów do pracy w
instytucjach odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo cyfrowe, czy

tworzonych Wojskach Obrony
Cyberprzestrzeni.
Info Starostwo Powiatowe

Fundacja Milon nominowana do nagrody specjalnej
Powiat Stargardzki złożył wniosek o przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy społecznej Fundacji Milon ze Stargardu. Wyróżnienie przyznaje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

fot. Fundacja Milon

Starostwo Powiatowe otrzymało informację od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o możliwości wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody
specjalnej w zakresie pomocy
społecznej. Nagrody Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej oraz zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie
o pomocy społecznej. Zarząd
Powiatu Stargardzkiego wytypował do nagrody zespołowej

Fundację Milon ze Stargardu.
Fundacja Milon jest organizacją pozarządową, która aktywnie włącza się w życie społeczności Powiatu Stargardzkiego.
Jej celem jest działanie na rzecz
lokalnego rozwoju społeczności
i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu. W latach 20182019 zrealizowała dwa cenne
w wymiarze społecznym projekty- dla Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Stargardzie oraz
dla Domu Pomocy Społecznej w Dolicach. Przez 10 lat ze
wsparcia Fundacji skorzystały m.in. SP nr 1 w Stargardzie,
SP w Grzędzicach, SP w Pęzinie, SP w Sownie, SP w Klini-

skach Wielkich, SP w Krępsku,
SP w Małkocinie czy Branżowa Szkoła I stopnia w Stargardzie i Technikum Zawodowe I
stopnia w Stargardzie. Fundacja
Milon we współpracy z Urzędem Miasta realizuje projekty
w Przedszkolach Miejskich nr 1
i nr 5 z oddziałami integracyjnymi.
Dzięki realizowanym projektom Fundacja Milon doposażyła szkoły i przedszkola w sprzęty multimedialne, gry, książki i
pomoce dydaktyczne na poziomie dla wielu z nich dotychczas
nieosiągalnym i na zakup których bez udziału w projekcie nie
mieliby szans. Zorganizowano
wiele ciekawych dodatkowych
zajęć i warsztatów dla uczniów
oraz konsultacji i wyjazdów z
zajęciami dla podopiecznych
Uniwersytetu Trzeciego Wielu
czy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Stargardzie.
Widząc skalę podejmowanych
działań można wnioskować, iż
bardzo wielu stargardzian lub
ich bliskich skorzystało z działań Fundacji, często nawet o
tym nie wiedząc.
Fundację Milon w 2010 roku
założyli Lidia i Tomasz Sobolewscy. Właściciele zawsze, niezależnie od okoliczności, biorą
sprawy w swoje ręce i cały czas

z dużym zaangażowaniem podejmują liczne działania służące społeczności lokalnej naszego Miasta, Powiatu, a także
poza nimi. Fundusze na realizację tych działań pozyskiwane
są przez nich ze środków UE w
ramach konkursów, m.in. Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Rządowego
Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych oraz
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
MP

Ogłoszenie
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Już za miesiąc startuje 47 Ińskie Lato Filmowe

Gośćmi: Topa, Damięcki, Woronowicz i Majewski
Mimo pandemii, rusza kolejna edycja ińskiego lata filmowego. Oczywiście w tym roku będzie to w formule ze wszystkimi przewidzianymi obostrzeniami wynikającymi z wymogów bezpieczeństwa, by zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem, ale mimo to organizatorzy będą chcieli i w takich
warunkach stworzyć prawdziwą atmosferę lokalnego święta kinematografii, jakim jest iński festiwal.

Na festiwalu będzie gościł Adam Woronowicz

- 1 maja zebrało się posiedzenie członków Stowarzyszenia
Ińskie Lato Filmowe, na którym
zdecydowaliśmy, że będziemy
nieugięci i do «ostatnich dni» poprzedzających imprezę wytrwa-

rusowych czasów. Zapominamy
o jednej dużej zatłoczonej sali
i jednym klubie festiwalowym.
Przechodzimy do organizacji
kilkunastu kameralnych miejsc
i wydarzeń na mniejszą liczbę

Przybędzie również aktor Marcin Zarzeczny

my w postanowieniu, że 47.ILF
odbędzie się – oznajmił Przemysław Lewandowski, dyrektor
artystyczny festiwalu - Decyzja
skutkuje tym, że przygotowujemy się do nowej, eksperymentalnej formuły na miarę koronawi-

swój przyjazd potwierdził także Bartłomiej Topa

grupach – wyjaśnia dyrektor.
- Widzimy wiele plusów nowej edycji i ekscytujemy się mocno. Minus jest jednak taki, że pomieścimy mniej uczestników, a
promocję festiwalu ograniczamy

w Ińsku obecny będzie Marcin Damięcki

uczestników, aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko zakażenia wirusem. Na pewno więcej czasu spędzimy w otwartych
przestrzeniach, gdzie dość mocno rozbudujemy sekcję warsztatowo-spotkaniową w małych

niemal do zera. Jak informują organizatorzy, na Ińskie Lato Filmowe karnety się już wyprzedały. To oznacza, że udział w tej imprezie bez karnetów będzie ograniczony do wieczornych wydarzeń plenerowych.
I w tym roku
nie zabraknie gwiazd
Gościem specjalnym tegorocznej edycji festiwalu będzie Lech
Majewski - reżyser, poeta, malarz, autor licznych powieści. - To
temu właśnie twórcy poświęcimy

reżyser Lech Majewski, będzie zaś gościem specjalnym
47. Ińskiego Lata Filmowego

w tym roku więcej czasu przypominając najważniejsze dzieła. Na
dużym ekranie będziemy mogli
zobaczyć między innymi „Angelusa” czy „Wojaczka” – zaznaczał P. Lewandowski - Co więcej,

to monodram, który powstał w
kuchni bezrobotnego aktora, w
ciągu kilku lat został wystawiony
ponad 100 razy w kilkudziesięciu
miastach Polski, Niemiec, Indii,
Islandii i Iranu.

a także Łukasz Żal- operator filmowy

festiwal zainauguruje przedpremierowy pokaz najnowszego filmu Lecha Majewskiego Dolina
Bogów z Johnem Malkovichem,
Joshem Hartnettem i Berenice
Marlohe w rolach głównych.
Na festiwalu zobaczymy też aktora Marcina Zarzecznego, który
można powiedzieć, że przybędzie on do nas w dwóch rolach,
bo jako odtwórca jednej z ról w
filmie «Supernova», a także autor
monodramu «Zwierzenia bezrobotnego aktora». «Zwierzenia...»

Kolejnym artystą, który zapowiedział swój przyjazd na 47.
Ińskie Lato Filmowe jest Grzegorz Damięcki; aktor ostatnio
widziany na ekranie w netflixowym przeboju «W głębi lasu» w
reż. Leszka Dawida i Bartka Konopki.
Do Ińska przybędą także znani z wielu produkcji filmowych
Adam Woronowicz czy Bartłomiej Topa.
Piotr Słomski

Pewnie w tym roku, o tak pełnej sali mowy być nie może, ale organizatorzy mówią, że dołożą wszelkich starań, by w Ińsku
zagościła święta kinematografii
redakcja@dziennikstargardzki.pl
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Prezydent A. Duda
odwiedził Kolegiatę

ŻYWE SŁOWO
komentarz do niedzielnej Liturgii Słowa
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Niedziela, 19 lipca 2020
Mdr 12, 13. 16-19 • Ps 86 • Rz
8, 26-27 • Mt 13, 24-43
Z Ewangelii wg św. Mateusza:
„ Jezus opowiedział tłumom
tę przypowieść: «Królestwo
niebieskie podobne jest do
człowieka, który posiał dobre
nasienie na swojej roli. Lecz
gdy ludzie spali, przyszedł jego
nieprzyjaciel, nasiał chwastu
między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i
chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie
posiałeś dobrego nasienia na swej
roli? Skąd więc wziął się na niej
chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”.
Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc,
żebyśmy poszli i zebrali go?”.
A on im odrzekł: „Nie, byście
zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w
czasie żniwa powiem żeńcom:
Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie;
pszenicę zaś zwieźcie do mego
spichlerza”.
Przedłożył im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na
swej roli. Jest ono najmniejsze ze
wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn
i staje się drzewem, tak że ptaki
podniebne przylatują i gnieżdżą
się na jego gałęziach».
Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy
miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez
przypowieści nic im nie mówił.
Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy
ukryte od założenia świata».
Wtedy odprawił tłumy i wró-

cił do domu. Tam przystąpili do
Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście». On odpowiedział: «Tym,
który sieje dobre nasienie, jest
Syn Człowieczy. Rolą jest świat,
dobrym nasieniem są synowie
królestwa, chwastem zaś synowie
Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem
jest koniec świata, a żeńcami są
aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z
Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w
piec rozpalony; tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce
w królestwie Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słucha!»”.
(Mt 13, 24-43)
Trzynasty rozdział Mateuszowej Ewangelii jest zapisem przypowieści, którymi posługiwał się
Jezus, głosząc Dobrą Nowinę.
Tym razem, w kolejną niedzielę lipca, Jezus serwuje nam metaforyczną przypowieść o pszenicy i chwaście. Kąkol jest chwastem, który na ogół rośnie wśród
zbóż w tym samym czasie co one.
Jest on tak podobny do pszenicy,
że zanim kształtuje się kłos, nawet doświadczone oko rolnika
nie może rozpoznać. Później wyróżnia się swoim cieńszym kłosem mniejszym owocem. Kąkol
nie tylko wyjaławia ziemie, ale
pomieszany z mąką psuje chleb i
szkodzi człowiekowi. Zasianie kąkolu pomiędzy pszenice było osobistą zemstą nieraz praktykowaną na Wschodzie. Rolnicy bardzo
bali się plagi kąkolu, gdyż groziła
ona utratą całego zbioru. Ojcowie
Kościoła widzieli w kąkolu obraz
skażonej nauki, głoszonej przez
fałszywych proroków, niezgodnej
z nauką Apostołów. „Właściwością diabła jest mieszanie fałszu z
prawdą” - pisał św. Augustyn.
Chwast rośnie obok pszenicy.
Co by się stało, gdyby Pan pozwolił swoim sługom zbierać ów
chwast z roli przed nadejściem
żniwa? Z pewnością zniszczyliby wiele zboża. Jednak mogłoby
się im przytrafić coś jeszcze. Tak
bardzo zajęliby się chwastem, że
zapomnieliby zupełnie o zbożu.
Chwast, czyli zło, jest jak studnia
bez dna, chce wciągnąć wszystkich w niekończącą się walkę. Co
więcej, chce skupić na sobie uwagę, chce, by poświęcać mu cały
czas. Chwastem nie można się nakarmić, nakarmić się można tylko

zbożem. Zło jednak chce przedstawiać siebie jako pożywny pokarm. Ile to razy obmawiamy innych, zajmujemy się ich wadami,
rosnącym w ich (i w naszym) sercu chwastem? To bezpłodne działanie angażuje nas całkowicie, ale
niczego nie zmienia, nikogo nie
ulepsza.
Błędna byłaby jednak interpretacja słów Jezusa kierująca nas ku
bierności: jest zło i niech sobie
będzie, Bóg się tym zajmie. Nie,
nie o to chodzi. Nie zapominajmy, że dobre jest nie tylko zboże, przede wszystkim dobrem jest
sama rola, symbolizująca Boże
dary i Boże działanie w nas, najbardziej fundamentalne dobro.
Zboże jest symbolem tego, co ta
rola może nam przynieść. Odnosząc to do człowieka, możemy
powiedzieć tak: rolą jest moje serce, zbożem dobro, które czynię –
miłość, którą moje serce kocha.
Chwastem zaś są moje wady, głupoty i kłamstwa. I zboże, i chwast
rosną na tym, co otrzymaliśmy od
Boga. Zło wyrasta z dobra, żeruje
na nim, wyjaławia ziemię naszego serca. Już św. Augustyn mówił
o złu, które jest jakimś dobrem
osłabionym, wybrakowanym. Nie
może istnieć dziura bez mostu.
Dziura bez mostu jest niegroźną
pustką.
Myślenie o charakterze zła pokazuje nam, jaki powinien być
nasz stosunek do niego. Walka
chrześcijan ze złem polega na naprawianiu, a nie na niszczeniu, na
pomnażaniu dobra, którym nas
Pan Bóg obdarza. Powinniśmy zawsze powstrzymać przed czynieniem zła człowieka, który szkodzi
innym, ale nigdy nie powinniśmy
myśleć o nim jak o kimś, kto nie
ma możliwości pokuty, komu nie
można przebaczyć, kto nie może
się zmienić.
Najlepszym sposobem walki ze
złem jest umacnianie dobra, które
się (niemal zawsze) pod tym złem,
gdzieś głęboko w sercu, kryje. Zło
żeruje na dobru, jeśli jednak autentycznego dobra będzie jak najwięcej, zło nie będzie miało możliwości, by zaistnieć. Jeśli spotykamy się ze złem, nawet strasznie
rażącym, pamiętajmy, by walczyć
z nim przez budowanie dobra w
sobie i w tym, który zło czyni, nawet wtedy, gdy nam się to wydaje niesłychanie trudne. Pozostaje
nam próbować żyć słowami św.
Pawła: „Zło dobrem zwyciężaj”.
Potrafisz? Chociaż spróbuj, tyle
wystarczy. Na dobry początek…
Ks. Rafał Sorkowicz SChr

Prezydent RP Andrzej Duda, w trakcie swojej wizyty w
naszym mieście, po spotkaniu z mieszkańcami, udał się
do stargardzkiej Kolegiaty NMP Królowej Świata, by
przyjrzeć się z bliska postępom prowadzonych w jej wnętrzu prac remontowych.

Ks. dr Janusz Posadzy, proboszcz Kolegiaty, zaznajamia prezydenta RP Andrzeja
Dudę z przebiegiem remontu świątyni

- Są chwile, dla których warto
żyć. Wizyta pana Prezydenta Andrzeja Dudy w Kolegiacie, to nie
tylko radość ze spotkania, ale doświadczenie troski i zainteresowania o działania dla dobra Klejnotu Pomorza Zachodniego - Kolegiaty NMP Królowej Świata – powiedział ks. dr Janusz Posadzy,
proboszcz stargardzkiej Kolegiaty - Pan Prezydent żywo intere-

sował się przebiegiem prac renowacyjnych, wykazując przy tym
ogromną wiedzę historyczną na
temat naszej świątyni. Pozwoliłem
sobie zaprosić Pana Prezydenta na
uroczystość po zakończeniu renowacji Świątyni. Prezydent zaproszenie przyjął z wielką radością –
oznajmił ks. proboszcz.
(ps)

Kącik Młodych
Poetów
W ramach cyklu pokonkursowego Turnieju Jednego
Wiersza „O strunę z harfy Homera”, organizowanego
przez Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, prezentujemy wiersz autorstwa Marty Izak z Zespołu Szkół nr
1 w Stargardzie
Równie zagubieni
Co ich poprzednicy
Wiecznie szukający celu
Równie naiwni co ich rodzice
Myślący, że miłość istnieje naprawdę
Równie dobrzy
Co greccy aktorzy
Wkładający maski
Równie mądrzy
Co ich sąsiad
Wiedzący wszystko najlepiej
Zamożni wolący być bezdomni
Bezdomni wolący być zamożni
Zapomniani chcący być pamiętani
Pamiętani chcący być zapomniani
Uczeni pragnący być uznani
Uznani pragnący być uczeni
Spełnieni w depresji
W depresji marzący by być spełnionymi
Najedzeni wciąż głodni
A głodni wciąż głodni
“W ciekawych czasach przyjdzie Wam żyć “
Nam mówili
91 573 09 96
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ZS nr 5

Druk 3D - Zastosowanie
innowacyjnej technologii w szkole
W czerwcu jedenastu nauczycieli z Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie podnosiło swoje kompetencje zawodowe z zastosowania technologii przyrostowej 3D. Nauczyciele
uczestniczyli w szkoleniu podczas którego zdobywali wiadomości i umiejętności z zastosowania innowacyjnej technologii w szeroko pojętej edukacji.
zywać problemy serwisowe z
wykorzystaniem programów
modelujących i drukarek 3D.
Umiejętności i wiedzę zdobytą
podczas szkolenia nauczyciele będą przekazywać uczniom
już w nowym roku szkolnym.
Podczas szkolenia panowała
wspaniała atmosfera. Szkolenie było możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
J.Kawszyn

Nauczyciele z ZS nr 5 poznawali zastosowanie programów do modelowania i druku 3D

Poznawali zastosowanie programów do modelowania i
druku 3D w usługach, prototypowaniu i nowych światowych standardach procesów
wytwarzania. Nabyli umiejętności modelowania przedmiotów użytkowych oraz prostych
części zamiennych. Każdy z
uczestników szkolenia opano-

wał umiejętności przygotowania modelu 3D do wykonania
wydruku oraz przyswoił możliwości jakie daje oprogramowanie modelujące i przygotowujące obiekty 3D do druku.
Nauczyciele podobnie jak
uczniowie pracowali indywidualnie i w grupach. Uczyli się, jak w praktyce rozwią-

Podczas szkolenia przeprowadzono
pierwsze próby wydruku w 3D

„Miesięcznica
Książnicy”
15 lipca minął dokładnie miesiąc odkąd Książnica Stargardzka otworzyła ponownie swoje podwoje, ale w budynku po dawnym „katoliku” przy ulicy Wojska Polskiego nr 3.
Przed załogą stargardzkiej biblioteki jeszcze długie miesiące
oczekiwania na powrót do swojej właściwej siedziby przy ulicy
Mieszka I nr 1.
Tymczasem w swojej nowej
siedzibie, stargardzcy bibliotekarze oczekują na czytelników
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -17.00. To ważna
informacja zwłaszcza dla tych,
do których nie dotarły jeszcze te
informacje i zdarza się, że przychodzą do starej siedziby biblioteki na starym mieście, z której
w tej chwili dochodzą intensywne, remontowe prace.
Z Książnicą w nowym miejscu można także skontaktować
się telefoniczne, ponieważ dotychczasowe numery telefonów
nie uległy zmianie i można to
również zrobić drogą mailową.
Wszystkie aktualne informacje dostępne są na stronie www.
Książnicy oraz są publikowane
w mediach społecznościowych
(Facebook, Instagram). Obecność biblioteki pod nowym adresem potrwa jeszcze kilkanaście miesięcy. Przewidywany
powrót na dawne miejsce i po-

Książnica Stargardzka zaprasza do
tymczasowej siedziby, która mieści się
w budynku po dawnym Liceum Katolickim

nowna wielka wyprowadzka to
pierwsze miesiące 2022 roku.
Ale jak mówi dyrektor Książnicy Stargardzkiej Krzysztof Kopacki: „Powrót będzie dla nas z
pewnością łatwiejszy, aniżeli tegoroczna wielka wyprowadzka
w nieznane. Bo po pierwsze - będziemy wracać do pięknie wyremontowanej i nowocześnie wyposażonej instytucji, a po drugie
- do domu zawsze wraca się z radością”.

Aktywne półkolonie w MDK
Zabawy na miejscu, plenerowe wycieczki i kino – uczestnicy półkolonii w Młodzieżowym
Domu Kultury aktywnie spędzają wakacyjne dni. Codziennie dzieje się coś ciekawego. Najmłodsi stargardzianie udowadniają, że lato spędzone w mieście wcale nie musi być nudne.

Atrakcją dla dzieci było puszczanie baniek mydlanych

W ramach zajęć dzieci mogły pokazać swoje zdolności malarskie

Uczestnicy półkolonii każdego
dnia robią coś ciekawego. Młodych kinomanów cieszą seanse
filmowe w kinie SCK. Nie brakuje kreatywnych zajęć w plenerze –
nietypowe wykorzystanie zupełnie
zwyczajnych przedmiotów przynosi mnóstwo kreatywnej zabawy.
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Także rękodzieło cieszy się dużym
zainteresowaniem. W trakcie wycieczek plenerowych można z kolei poznać ciekawostki przyrodnicze, a przy okazji spędzić trochę
czasu na świeżym powietrzu.
Choć pierwszy turnus półkolonii się zakończył, uczestnikom po-

zostały wspaniałe wspomnienia.
Z kolei pracownicy MDK już szykują się do rozpoczęcia kolejnych
zajęć. Planów i pomysłów jest naprawdę dużo. Są aktywności na
świeżym powietrzu, wycieczki,
spacery, a także zajęcia w placówce przy ul. Portowej 3.

Nie zabrakło również zabaw z chustą animacyjną.

Książnica Stargardzka
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Ciąg dalszy oświadczeń majątkowych

W tym wydaniu radni gminy Marianowo i Stara Dąbrowa
Na łamach Dziennika Stargardzkiego publikujemy dla Państwa oświadczenia majątkowe radnych z gmin powiatu stargardzkiego. W kolejnej odsłonie naszego cyklu prezentujemy oświadczenia radnych z gminy Marianowo i Stara Dabrowa.
Radni Gminy
Marianowo
Michał
Bodek
Jolanta
Bujak
Małgorzata
Czyż-Niciak
Zdzisław
Kamiński
Krzysztof
Korosteński
Marta
Kril
Dorota
Lisińska
Halina
Miazek
Monika Pasierbek-Halko

Roczny dochód
1.091.947,94
zł
37.017,82 zł

12.259 zł
58.629,68 zł
74.194,19 zł

18.968,39 zł,
akcje PKP Cargo na kwotę
1.732,50 zł
0 zł

101.521,57
zł
87.574,34 zł

52.973,54 zł

43.383,87 zł

12.429,73 zł

92.663 zł

0 zł

64.678,09 zł

0 zł

194.068,97
zł
8.517,50 zł

72.000 zł

69.688,98 zł

11.882,94 zł

48.810,29 zł

37.345,55 zł

Dariusz
Wojnas
Wojciech
Wierzchowski
Tomasz
Ogonowski
Marta
AniszewskaBartosik

Krystyna Doniecka
Joanna Jurczyńska
Iwona
Jeszke
Ewa
Śmigielska
Emilia
Biały
Elżbieta
Majdzińska
Dorota Bilska
Bartosz
Milczarek

Składniki majątkowe
Gospod. rolne o pow. 4,6836 ha (własność), o pow. 13,2329 ha (dzierżawa), trak taśmowy Wood Mizer LT 20 rok prod. 2018, ładowarka Schmidt 2016 rok prod. 2018, wielopiła
Trak Mar, Iveco Daily rok prod. 2018, Valtra T174E rok prod. 2019, Trak Taśmowy Wood
Mizer LT20 rok prod. 2019 – składniki stanowią majątek odrębny
Mieszkanie o pow. 39,50 m2, i o pow. 38,80 m2, sam. osob. Volkswagen Touran rok prod.
2009 – składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową

Dom o pow. 68 m2, budynek gospod. o pow. 12 m2, działka siedliskowa pod budynkiem
gospod. i mieszkalnym o pow. 12 m2 – składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową
127.658,64 zł
Dom o pow. 70 m2, zabudowana działka o pow. 0,74 ha (udział ¼ części) – małżeńska
wspólność majątkowa
11.104,31 zł
Sam. osob Dacia Duster rok prod. 2016 – majątek odrębny
5.000 zł

Radni Gminy
Stara Dąbrowa
Krzysztof
Bartnicki
Remigiusz
Mariański

Artur Krasucki

29.359,45 zł

26.283,44 zł

Jerzy
Purgał
Mateusz
Ruciński
Paweł
Salawa
Monika
Wierzbowska
Piotr
Żarski
Bolesław
Żywicki

Stan konta

1.223,18 zł

456,52 zł

Mieszkanie o pow. 59,60 m2, budynek gospod. o pow. 35 - m2 – składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową
Mieszkanie o pow. 55,86 m2, budynek gospod. o pow. 18,40 m2, działka niezabudowana
o pow. 487 m2 – składniki stanowią majątek odrębny
Dom o pow. 117,30 m2, działka o pow. 0,1976 ha, na której posadowiony jest dom i budynek gospod., działka rolna o pow. 0,50 ha, sam. osob. Nissan Qashqai 1,3 Acenta rok prod. 2019 – wszystkie
składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową
Działka rolna o pow. 2,28 ha – majątek odrębny, sam. osob. Opel Insignia rok prod. 2010
– małżeńska wspólność majątkowa
Dom o pow. 150 m2, 1/30 części gospod. rolnego o pow. 13,365 ha zabudowanego bud.
mieszkalnym o pow. 120 m2 – (składniki stanowią majątek odrębny), gospod. rolne o pow.
30,17 ha zabudowane budynkami inwentarskimi, kombajn zbożowy Bizon 2056 rok prod.
1989, ciągnik Ursus 1014 rok prod. 1989 – składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową
Dom o pow. 86,26 m2 – małżeńska wspólność majątkowa
Dom o pow. 128,9 m2, działka rolna o pow. 0,37 ha, sam. Jeep Commander rok prod.
2007 – składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową
Mieszkanie o pow. 37,20 m2, budynek gospod. o pow. 18,77 m2 – składniki stanowią
majątek odrębny
Sam. osob. Ford Kuga rok prod. 2009, sam. osob Volkswagen Golf V rok prod. 2005 –
składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową
Mieszkanie o pow. 39 m2, udział 1/8 części w działce o pow. 963 m2 zabudowanej budynkiem gospod. udział 14/100 części w działce ogrodowej o pow. 3,65 ha, sam. osob. Audi
A4 rok prod. 2004, sam. osob Hyundai i30 rok prod. 2012 – wszystkie składniki objęte
małżeńską wspólnością majątkową

Roczny
dochód
101.903,64
zł
65.950,72 zł

Stan konta

45.526,84 zł

26.000 zł

85.000 zł
862,13 zł

Składniki majątkowe
Dom o pow. 112,60 m2, działka o pow. 1100 m2 na której posadowiony jest
dom, sam. osob. Ford Fiesta rok prod. 2014 – składniki stanowią majątek odrębny
Sam. osob. Volvo S80 rok prod. 2008 – małżeńska wspólność majątkowa

Dom o pow. 60,50 m2, mieszkanie o pow. 37,75 m2, mieszkanie o pow. 37,71
m2, budynek gospod. o pow. 23,85 m2, działka o obszarze 0,3124 ha, sam. osob.
Hyundai i30 rok prod. 2016, sam. osob. Hyundai Tucson rok prod. 2019 – wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową
0 zł
0 zł
Mieszkanie o pow. 40,9 m2, sam. osob. Renault Megane rok prod. 2009 – składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową
67.814,78 zł
5.000 zł
Dom o pow. 150 m2, gospod. rolne o pow. 2,0691 ha, sam. osob Kia Ceed Combi rok prod. 2013, sam. osob. Kia Ceed rok prod. 2012 – wszystkie składniki objęte
małżeńską wspólnością majątkową
321.078,615 zł
366,54 zł
Dom o pow. 151,8 m2, gospod. rolne o pow. 137,0342 ha (83,3687 ha – własność,
53,6655 ha – dzierżawa), budynek gospod. o pow. 156 m2, sam. Iveco Daily rok prod.
2011, ciągniki: Fend rok prod. 1985, Deutz Fahr rok prod. 1991, New Holland rok prod.
2018, kombajn New Holland rok prod. 2014, ładowarka teleskopowa rok prod. 1993,
przyczepa Metaltech rok prod. 2014, opryskiwacz Ikarus rok prod. 2014, pług Kverneland rok prod. 2014, agregat Focus rok prod. 2011, kombajn ziemniaczany Grimme rok
prod. 1993 – wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową
0 zł
0 zł
Mieszkanie o pow. 55 m2,
30.678,16 zł
1.443,90 zł
brak
62.443,36 zł
2.141,45 zł,
Dom o pow. 80 m2 posadowiony na działce o pow. 0,2736 ha, sam. osob. Ford
1.714,46 euro
Fiesta rok prod. 2012 – składniki stanowią majątek odrębny
Mieszkanie o pow. 64,80 m2, udział 4/100 części w działce o pow. 2982 m2, działka ogrodowa
35.675,74 zł
0 zł
o pow. 495 m2, sam. osob. Mercedes B180 rok prod. 2005 – składniki stanowią majątek odrębny
30.880 zł
20.000 zł
Dom o pow. 48,80 m2 posadowiony na działce o pow. 0,112 ha – małżeńska
wspólność majątkowa
Dom o pow. 120 m2, działka o pow. 3,09 ha (2,58 ha własność, 0,51 ha dzierżawa), działka o pow.
40.821,43 zł
3.000 zł
0,07ha, budynki gospod. o pow. 57 m2 – wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową
Mieszkanie o pow. 47,09 m2, działka warzywna o pow. 0,0777 ha – składniki stanowią majątek odrębny
37.965 zł
0 zł
305.249,96
43.708,60 zł
Mieszkanie o pow. 45,41 m2, gospod. rolne o pow. 104,3778 ha, udział 26/1000
zł
części w działce o pow. 0,0671 ha, udział 6/1000 części w działce o pow. 0,5756 ha,
działka o pow. 1,0950 ha (nabyta od ANR), rozsiewacz nawozu Amazone rok prod.
2013, sam. osob. Hyundai i30 rok prod. 2018 – wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową, działka o pow. 14,7811 ha (nabyta od ANR), działka
o pow. 0,6700 (nabyta od ANR) – działki stanowią majątek odrębny,
82.509,20 zł
300.000 zł
Działka budowlana o pow. ok 1500 m2, sam. osob. Volkswagen T5 rok prod.
2005, BMW 7 rok prod. 2004, BMW 1 rok prod. 2012, motor Kawasaki GTR 1400
rok prod. 2008 – wszystkie składniki objęte małżeńską wspólnością majątkową

Zobowiązania
Kredyty i raty leasingu – do spłaty pozostało łącznie 838.658,66 zł
Pożyczka gotówkowa – do spłaty
pozostało 26.958,01 zł
Kredyt – do spłaty pozostało
24.250 zł
brak
Pożyczka – do spłaty pozostało
17.073,55 zł
Kredyt hipoteczny – do spłaty
pozostało 8.000 zł
brak
Kredyt gotówkowy – do spłaty
pozostało 29.953,80 zł
Pożyczka gotówkowa – do spłaty
pozostało 121.399,82 złJerzy
Kredyt – do spłaty pozostało
70.000 zł

Kredyt hipoteczny- do spłaty pozostało 379.974,66 zł
Kredyt hipoteczny – do spłaty
pozostało 189.079 zł
brak
brak
brak

Zobowiązania
Kredyt hipoteczny w kwocie
44.026,26 CHF
Pożyczka gotówkowa – do spłaty pozostało 19.433,85 zł
Pożyczka gotówkowa, kredyt
hipoteczny i leasingi – do spłaty
pozostało łącznie 294.167 zł
brak
brak
Kredyty – do spłaty pozostało
łącznie – 1.295.841,43 zł

brak
brak
brak
brak
brak
Kredyt w kwocie 13.580 zł
brak
Kredyty – do spłaty pozostało
łącznie – 1.167.412,67 zł

brak

91 573 09 96
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Seniorzy podziwiali zmieniający się Stargard
Ponad dwie godziny jazdy, trasa o długości kilkunastu kilometrów, a po drodze mnóstwo ciekawostek z dawnych i najnowszych czasów – członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wybrali się na wyjątkową wycieczkę. Zobaczyli jak zmienia się Stargard. Poznali także
wiele faktów historycznych.

Stargardzcy seniorzy udali się na wycieczkę po mieście

Seniorzy zajęli miejsca w
jednym z nowoczesnych i
wygodnych Solarisów należących do floty Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji. Z wnętrza autobusu podziwiali zmieniające się miasto. Zajrzeli na place budowy
różnych inwestycji. Dowiedzieli się także o kolejnych
planowanych projektach –
zarówno miejskich, jak i pry-

watnych. Duże wrażenie zarobił Park Jagielloński z efektowną różanką, a także zmieniający się budynek pływalni
OSiR.
Podczas objazdu członkowie PZERiI zobaczyli zarówno doskonale znane zabytki,
jak i zupełnie nowe obiekty.
Podziwiali kamienice zmodernizowane przez STBS, a
także nowoczesne osiedla bu-

dowane przez deweloperów.
Na trasie wycieczki – oprócz
ścisłego centrum Stargardu –
znalazł się Stargardzki Park
Przemysłowy, Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii, os. Lotnisko, os. Kluczewo i os. Pyrzyckie. Zwiedzający zobaczyli budynki,
w których znajdują się tzw.
mieszkania wspomagane, a
także przyjrzeli się budowie
nowej drogi na os. Pyrzyckim
– przedłużenia ul. Powstańców Warszawy.
Seniorom podczas objazdu
towarzyszyła Elżbieta Kaczmarczyk – doświadczona
przewodniczka PTTK, która podzieliła się z uczestnikami szeroką wiedzą o dawnym
Stargardzie. Z kolei szczegółowe informacje o firmach z
obu parków przemysłowych
przedstawił Arkadiusz Kocikowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego.
Info UM/opr red

Arkadiusz Kocikowski opowiedział o firmach znajdujących się w stargardzkich parkach przemysłowych

Elżbieta Kaczmarczyk (z lewej) doświadczona przewodniczka PTTK podzieliła się z
uczestnikami szeroką wiedzą o dawnym Stargardzie.

Stargardzkie zapaśniczki
trenowały z kadetkami
Utalentowane młode zapaśniczki z klubu FENIKS PESTA Stargard wzięły udział w
zgrupowaniu kadry Polski kadetek. To wyróżnienie – Nikola Piechocka i Paulina Kucharczyk należą jeszcze do grona młodziczek. Pod okiem doświadczonych trenerów
doskonaliły swoje umiejętności w towarzystwie starszych koleżanek.
Zgrupowanie odbyło się w
Białogardzie. Uczestniczyły w
nim najlepsze kadetki z całego
kraju. Wśród nich znalazły się
zawodniczki ze stargardzkiego
klubu. Nikola i Paulina startują
jeszcze w kategorii młodziczek.
Treningi ze starszymi zapaśniczkami to dla nich szansa na
rozwinięcie umiejętności. Zgrupowanie poprowadzili szkole-

niowcy kadry Polski: Dariusz
Grzywiński, Sławomir Rogoziński i Dariusz Kucharski.
Jak podkreśla Mariusz Kucharski, trener FENIKS PESTY
Stargard, aby osiągnąć wysoki poziom sportowy, trzeba zarówno rywalizować na zawodach międzynarodowych, jak i
szkolić się z najlepszymi. Nasze
zawodniczki intensywnie przy-

gotowują się do nowego sezonu.
Na zgrupowanie do Białogardu
przyjechały prosto z klubowego
obozu w Gąskach. Przed nimi
kolejne wyzwanie – już za kilka
dni zapaśniczki udadzą się do
Zakopanego, gdzie odbędzie się
zgrupowanie kadry wojewódzkiej.

W zgrupowaniu, które odbyło się w Białogardzie udział wzięły najlepsze kadetki z całej Polski
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Info UM/opr red

Nikola Piechocka i Paulina Kucharczyk wzięły udział w zgrupowaniu kadry Polski
kadetek
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Terminarz rundy wiosennej IV ligi:

Kręgle

Liga wróciła na właściwe tory
Po czterech i pół miesiąca na tory Kręgielni Rondo w Stargardzie powrócili uczestnicy
rozgrywek Bowlingowej Ligi Czwórek. Przez dwa dni rozegrali 11 meczów, z których
najciekawsze widowisko stworzyli gracze Eonu i Sanitechu. Zostało ono okraszone najlepszym wynikiem sezonu uzyskanym przez Sebastiana Jaskulskiego.

Sebastian Jaskulski bije kolejne rekordy

Wyniki 19. kolejki I ligi:
Eon – Sanitech 6:2 2244-1978,
Lux PC – DJ`s Team 6:2 1870-1676,
Kręgielnia – Team Strike 8:0 1967-1688,
Jakub M. – Piek. Sowno 4:4 1916-1912,
Klippan – Mercedes 4:4 1805-1774,
Piek. Skrzypczak – PEC 6:2 1998-1824.
Wyniki 19. kolejki II ligi:
Elt Winner – WBiA 0:8 1110-1506,
Pliseo – Kalmar 0:8 0-1567,
Szejk – Głos 8:0 1494-1014,
Lucky Str. - Hydro-Flex 8:0 1823:1596,
Castorama – Monolit 0:8 1139-1766.
Tabela I ligi:
1.
Eon Elektroenergetyka
2.
Piekarnia Sowno		
3.
Piekarnia Skrzypczak
4.
Klippan Safety Polska
5.
Kręgielnia Rondo
6.
Lux PC			
7.
Jakub Meble		
8.
Mercedes Benz DDB
9.
Sanitech			
10. PEC			
11. Team Strike		
12. DJ`s Team		

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

127
120
90
85
80
76
75
74
69
61
34
13

39921
38539
37505
37372
35436
35934
35974
35046
36935
33535
33957
29168

Tabela II ligi:
1.
Monolit			17
2.
La Fiesta		 17
3.
Szejk			 17
4.
Lucky Strike		 17
5.
Kalmar			 17
6.
WBiA			 18
7.
Pliseo			 17
8.
Głos			 18
9.
Castorama		 17
10. Hydro-Flex		 18
11. Elt Winner		
17

102
97
92
90
85
76
70
70
48
30
0

28945
28326
28310
29954
27466
28654
27312
28959
26416
26415
20776

10 marca po raz ostatni na
torach Kręgielni Rondo odbyły się mecze rozgrywane w ramach Stargardzkiej Bowlingowej Ligi Czwórek. Na kolejne
musieliśmy czekać blisko 4 i
pół miesiąca. Była to przerwa
wymuszona zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju.
Na początku lipca stargardzka kręgielnia wznowiła jednak
działalność, a w miniony poniedziałek i wtorek odbyły się
pierwsze po tak długim czasie mecze sezonu 2019/2020.
Mimo, że do końca rozgrywek
pozostały tylko cztery kolejki
organizatorzy ligi zadecydowali o zakończeniu sezonu w
sportowej rywalizacji. Większość uczestników przyjęła tą
decyzję z nieukrywaną radością.
W poniedziałek odbyły się
mecze zaplecza elity, natomiast
dzień później rozegrano pojedynki I-ligowe. Większość gier
stała na przeciętnym poziomie, a w postawie wielu drużyn było widać dużą nieregularność. To efekt braku możliwości trenowania. Kilka wyników było jednak godnych
zauważenia. W fantastycznym
stylu na tory Kręgielni Rondo powrócił przede wszystkim
Sebastian Jaskulski. Najlepszy
gracz ostatnich lat w naszym
mieście długo walczył o maksymalny wynik 300 oczek, ale
ostatecznie zakończył pierwszą grę na 277 punktach. To
i tak najlepszy wynik w tym
sezonie. W pozostałych rundach również nie schodził poniżej swojego poziomu i zakończył spotkanie ze średnią
232 punktów na rundę. Mimo
tak wspaniałej postawy lidera,
Eon Elektroenergetyka straciła dwa punkty w meczu z ambitnym Sanitechem. Niemniej
zrewanżowała się za porażkę
z pierwszej części sezonu. Blisko wyniku 2 tysięcy byli także gracze Piekarni Skrzypczak,
a w II lidze najlepsze wrażenie
pozostawili po sobie zawodnicy Lucky Strike. W czołówkach
obu klasyfikacji nie doszło do
zmian w czołówce.
M.B.

1 kolejka		
18.07 godz. 11:00 Polski Cukier Kluczevia Stargard - Orzeł Wałcz
19.07 godz. 17:00 Biali Sądów - Ina Goleniów
2 kolejka		
25.07 godz. 17:00 Olimp Gościno - Biali Sądów
12.08 godz. 17:00 Błękitni II Stargard - Polski Cukier Kluczevia Stargard
3 kolejka		
01.08 godz. 15:00 Rasel Dygowo - Błękitni II Stargard
02.08 godz. 17:00 Biali Sądów - Darłovia Darłowo
4 kolejka		
08.08 godz. 13:00 Polski Cukier Kluczevia Stargard - Rasel Dygowo
08.08 godz. 17:00 Błękitni II Stargard - Sokół Karlino
08.08 godz. 17:00 Orzeł Wałcz - Biali Sądów
5 kolejka		
15.08 Sokół Karlino - Polski Cukier Kluczevia Stargard
15.08 godz. 16:00 Biali Sądów - Błękitni II Stargard
6 kolejka		
22.08 godz. 13:00 Polski Cukier Kluczevia Stargard - Biali Sądów
22.08 godz. 17:00 Błękitni II Stargard - Vineta Wolin
7 kolejka		
29.08 godz. 15:00 Gryf Kamień Pomorski - Błękitni II Stargard
29.08 godz. 17:00 Vineta Wolin - Polski Cukier Kluczevia Stargard
30.08 godz. 17:00 Biali Sądów - Rasel Dygowo
8 kolejka		
05.09 Sokół Karlino - Biali Sądów
05.09 godz. 13:00 Polski Cukier Kluczevia Stargard - Gryf Kamień Pomorski
06.09 godz. 17:00 Błękitni II Stargard - Iskierka Szczecin
9 kolejka		
12.09 godz. 17:00 Iskierka Szczecin - Polski Cukier Kluczevia Stargard
12.09 godz. 17:00 Mechanik Bobolice - Błękitni II Stargard
10 kolejka		
19.09 godz. 13:00 Polski Cukier Kluczevia Stargard - Mechanik Bobolice
20.09 godz. 15:00 Biali Sądów - Vineta Wolin
20.09 godz. 17:00 Błękitni II Stargard - Wieża Postomino
11 kolejka		
26.09 godz. 14:00 Wieża Postomino - Polski Cukier Kluczevia Stargard
26.09 godz. 15:00 Polonia Płoty - Błękitni II Stargard
26.09 godz. 15:00 Gryf Kamień Pomorski - Biali Sądów
12 kolejka		
03.10 godz. 13:00 Polski Cukier Kluczevia Stargard - Polonia Płoty
04.10 godz. 14:00 Biali Sądów - Iskierka Szczecin
04.10 godz. 16:30 Błękitni II Stargard - Lech Czaplinek
13 kolejka		
10.10 godz. 11:00 GKS Leśnik Manowo - Błękitni II Stargard
10.10 godz. 13:00 Lech Czaplinek - Polski Cukier Kluczevia Stargard
10.10 godz. 15:00 Mechanik Bobolice - Biali Sądów
14 kolejka		
17.10 godz. 13:00 Polski Cukier Kluczevia Stargard - GKS Leśnik Manowo
18.10 godz. 14:00 Biali Sądów - Wieża Postomino
18.10 godz. 16:30 Błękitni II Stargard - MKP Szczecinek
15 kolejka		
24.10 godz. 12:00 Hutnik Szczecin - Błękitni II Stargard
24.10 godz. 15:00 Polonia Płoty - Biali Sądów
24.10 godz. 15:00 MKP Szczecinek - Polski Cukier Kluczevia Stargard
16 kolejka		
31.10 godz. 13:00 Polski Cukier Kluczevia Stargard - Hutnik Szczecin
31.10 godz. 13:00 Biali Sądów - Lech Czaplinek
01.11 godz. 16:30 Błękitni II Stargard - Rega Trzebiatów
17 kolejka		
07.11 Sparta Węgorzyno - Błękitni II Stargard
07.11 godz. 11:00 GKS Leśnik Manowo - Biali Sądów
07.11 godz. 12:00 Rega Trzebiatów - Polski Cukier Kluczevia Stargard
18 kolejka		
11.11 godz. 13:00 Polski Cukier Kluczevia Stargard - Sparta Węgorzyno
11.11 godz. 13:00 Biali Sądów - MKP Szczecinek
11.11 godz. 17:00 Błękitni II Stargard - Ina Goleniów
19 kolejka		
14.11 godz. 12:00 Hutnik Szczecin - Biali Sądów
14.11 godz. 13:00 Ina Goleniów - Polski Cukier Kluczevia Stargard
14.11 godz. 14:00 Olimp Gościno - Błękitni II Stargard
20 kolejka		
21.11 godz. 13:00 Biali Sądów - Rega Trzebiatów
21.11 godz. 13:00 Polski Cukier Kluczevia Stargard - Olimp Gościno
22.11 godz. 16:30 Błękitni II Stargard - Darłovia Darłowo
21 kolejka		
28.11 Darłovia Darłowo - Polski Cukier Kluczevia Stargard
28.11 Sparta Węgorzyno - Biali Sądów
28.11 godz. 12:00 Orzeł Wałcz - Błękitni II Stargard
22 kolejka		
05.12 Ina Goleniów - Biali Sądów
05.12 Orzeł Wałcz - Polski Cukier Kluczevia Stargard
23 kolejka		
12.12 Polski Cukier Kluczevia Stargard - Błękitni II Stargard
12.12 Biali Sądów - Olimp Gościno
91 573 09 96

15
Nr 25

17-20.7.2020

dla dzieci i młodzieży

WYDARZENIA KULTURALNE
„Różanka Dzieciom 2020" to kolejna edycja projektu Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
na który składa się cykl warsztatów twórczych z zakresu teatru, literatury, plastyki, designu
i muzyki.
Dla każdego z uczestników jest przygotowany pakiet z art. plastycznymi do wykonania
warsztatu.

Warsztaty odbywają się
o godz. 13:00 w każdą
niedzielę wakacji.
Wstęp wolny.
Wyspa Grodzka
w Szczecinie

Jako atrakcja
dodatkowo płatna,
obok Wyspy Grodzkiej
na Łasztowni ,
znajduje się wesołe miasteczko
z największymi karuzelami w Europie.

Co w trawie piszczy
Książki „Krok po kroku”
to świetne propozycje do nauki rysowania.
Z tymi książkami nauczycie
się rysować zwierzęta, smoki,
roboty i inne różności.
Świetnym pomysłem w tych
publikacjach jest to, że po
nauce rysowania, są strony do
wypełnienia zwierzętami, które już potraficie narysować.
Czasem najprostsze zwierzęta
są dla nas trudne do narysowania, ale zapewniam was, że
po lekturze tych dwóch książek nawet dorosły wreszcie
nauczy się rysować ładnego kotka lub papugę.
Książka jest dedykowana dla dzieci i młodzieży, ale na własnym
przykładzie mogę potwierdzić, że dorosłe osoby także mogą się z
niej dużo nauczyć.
Zachęcam do rysowania, bo to
bardzo ciekawe zajęcie, które
rozwija waszą kreatywność
oraz wyobraźnię. Natomiast
wspólne rysowanie z rodzicami będzie miało ogromny
wpływ na wzmacnianie waszych więzi rodzinnych.

MIEJSKIE RYSOWANIE - GOLENIÓW

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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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. dolna granica skorupy
ziemskiej
2. niemieckie imię męskie
3. np. tandem
4. ojciec Odyseusza
5. produkt rozpadu uranu
6. pieszczotliwie o matce
7. sarmacki tytuł
8. Szalom, pisarz
żydowski (zmarł w 1957)
9. grecka matka bogów
10. Rabindranath,
poeta indyjski
11. defekt
12. warzywo, które wyciska łzy
13. metal z rodziny
lantanowców
14. harap
15. japońska firma
16. karta do wyboru
17. tam członkowie karawany
uzupełniają zapasy wody

18. magmowa skała wylewna
stanowiąca ważny materiał
drogowy
19. dawniej do pieczętowania
listów
20. płynie przez Florencję
21. broń kowboja
22. marzenie nie cierpiących
poniedziałku
23. także uczuć
24. Hades dla Zeusa
25. knut
26. elitarna szkoła w Anglii
27. kolejka
28. płynie przez Pinczów
29. obok Wolina
30. dawny pielgrzym
31. na śmieci w wieżowcu
32. dodatnia cecha
33. wyspa w Aleutach
34. Bogusław, aktor
35. mała Urszula
36. objawienie

37. rolniczy stan USA
38. dawny zespół
Marka Grechuty
39. angielski utopista lub piłkarz
40. pierwsza śpiewaczka opery
41. osuwisko
42. równa 100 senom
43. niejedna w banku
44. miasto w Peru
45. sieć, łapka.
Poziomo:
46. ściana
47. dawna waluta nad Tybrem
48. mieszkaniec Sahary
Zachodniej
49. jabłka i gruszki
50. bohater z „Iliady”
51. zabójca Ozyrysa
52. nęcenie zwierząt
na polowaniu
53. drzewo wytwarzające lateks
54. miasto w Turkmenii

55. skala dźwięków
56. rzeka w Hiszpanii
57. Księżyc dawniej
58. damski but
59. mężczyzna stosujący
przemoc
60. brat Mojżesza
61. możemy weń wpaść
oglądając coś pięknego
62. kolano autobusu
63. sieć do połowu płastug
64. pieniądze na poczet
przyszłej wypłaty
65. oktawa + sekunda
66. bijący kolor
67. nacja w Tajlandii
68. składnik chlorofilu
69. utwór dramatyczny
Mieczysława Lurczyńskiego
70. panowanie
71. odgłos zegarka
72. miasto nad Eufratem
w Iranie

73. zespół składników całości
74. ludowy pieśniarz turecki
75. nanosy rzeczne
np. piaski, żwiry
76. cyfry na kopercie
77. wielobarwny owad
78. najmocniejszy kolor
brydżowy
79. Troja inaczej
80. poręczenie na wekslu
81. strzelanie do rzutków
82. nazajutrz po bibie
83. miano
84. wywieziony
z zagrożonego terenu
85. odmiana chalcedonu
86. rzeczywistość dawniej
87. np. drogowy
88. klamra spinająca mury
89. środek do szorowania.
PODPOWIEDŹ: AKYN, ATKA,
MOHO, OWEN, SKEET, TAS
91 573 09 96

1

17-20.7.2020

17

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

Tortilla zapiekana z mięsem
mielonym

Składniki:
500 g mięsa mielonego
1 cebula
1 papryka czerwona
1/2 puszki kukurydzy
konserwowej
2 pomidory
3 łyżki keczupu pikantnego
2 łyżki przecieru
pomidorowego
sól, pieprz, papryka słodka,
zioła prowansalskie
2 ząbki czosnku
4 tortille
100 g tartego, żółtego sera
Przygotowanie:
Cebulę obieramy, kroimy w
kosteczkę, a następnie podsmażamy na patelni, aż się zeszkli. Następnie dodajemy do
niej mięso mielone. Całość
podsmażamy, doprawiamy
solą, pieprzem, ziołami prowansalskimi i papryką słodką. Na końcu dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek.

Paprykę dokładnie myjemy,
usuwamy z niej gniazda nasienne i kroimy w cieniutkie
paseczki. Przekładamy ją do
mięsa. Kukurydzę odsączamy
z zalewy, pomidory myjemy
i kroimy w kosteczkę. Resztę
warzyw przekładamy do farszu. Zawartość patelni dusimy
na małym ogniu przez około 10 minut. Po upływie tego
czasu na patelnię dodajemy
przecier i keczup. Całość dokładnie mieszamy i dusimy
jeszcze przez kilka minut.
Na placki tortilli układamy garść starego żółtego sera
i porcję farszu. Tak przygotowaną tortillę zawijamy w kopertę. Powstałe koperty układamy w naczyniu żaroodpornym, które zostało wysmarowane wcześniej masłem. Placki posypujemy żółtym serem.
Pieczemy w temperaturze 180
stopni przez 20 minut.

ogłoszenie

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

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

B
A
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E
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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17-20.7.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

ZATRUDNI

17.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
18.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

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

19.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

20.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
21.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
22.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
23.07.2020 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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Błękitni wygrywają ważne spotkanie

Przełamanie w Legionowie
W 32. kolejce piłkarskiej II ligi Błękitni Stargard pokonali na wyjeździe, w arcyważnym
pojedynku, Legionovię Legionowo 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów uzyskał w drugiej połowie spotkania Hubert Krawczun. W niedzielę biało-niebieskich czeka jednak
ostatni w tym sezonie mecz przed własną publicznością. Zagrają z krakowską Garbarnią
i w przypadku wygranej zapewnią sobie pozostanie na szczeblu centralnym.

Hubert Krawczun (w środku) okazał się bohaterem środowego spotkania

W ostatnich tygodniach mocno skomplikowała się sytuacja
stargardzkiego II-ligowca. W
sześciu grach z rzędu Błękitni ponieśli pięć porażek, w tym
czterech na własnym boisku i
z 6. miejsca w tabeli spadli na
czternastą z jednym punktem
przewagi nad strefą spadkową.
Do Legionowa jechali więc z
ogromną presją. Zwycięstwo ze
zdegradowanym beniaminkiem
było koniecznością. Adam Topolski postawił na najbardziej
doświadczonych i ogranych w
bojach zawodników.
Od początku, rozgrywanego

w środowe popołudnie meczu,
stargardzianie ruszyli do ataku.
Szybko zdobyli przewagę pozycyjną i już w pierwszej połowie kilkukrotnie mieli okazję,
aby otworzyć wynik pojedynku.
Świetnych sytuacji nie potrafił jednak zamienić na bramkę,
przynajmniej trzykrotnie, Krystian Sanocki. Szansy nie wykorzystał również Patryk Paczuk.
Natomiast Wojciech Fadecki po
szybkiej kontrze w 29. minucie
uderzył piłką w słupek, a nieco
wcześniej przestrzelił głową. Do
przerwy Błękitni remisowali zatem z Legionovią 0:0. Gospoda-

rze przez pierwsze 45 minut nie
stwarzali większego zagrożenia
pod bramką Mariusza Rzepeckiego. Na początku II połowy
mocno nastraszyli jednak stargardzką defensywę. Patryk Koziara trafił bowiem w słupek, a
chwilę później jego kolega nie
zdołał dobić piłki do siatki.
W 61. minucie napór biało-niebieskich przyniósł jednak
powodzenie. Po rzucie rożnym
wykonywanym przez Pawła Łysiaka i następnie po nieco przypadkowym zgraniu w pole karne Huberta Sadowskiego, piłkę
do siatki z najbliższej odległości, niczym rasowy snajper, skierował Hubert Krawczun. Dla
tego 23-letniego obrońcy było
to pierwsze trafienie w tym sezonie, ale jakże ważne. Do końca pojedynku było jeszcze 30
minut. Błękitni nadal byli więc
częściej w posiadaniu piłki. Kilka minut później trafili nawet
jeszcze raz do bramki Legionovii, ale trafienie Sadowskiego nie zostało uznane ze względu na pozycję spaloną, na której znajdował się środkowy defensor stargardzkiego II-ligowca. Końcówka była z kolei ner-

Legionovia Legionowo – Błękitni Stargard 0:1 (0:0)
Bramka: Krawczun (61`)
Legionovia: Podleśny - Kaczorowski (86` Sobota), Zembrowski,
Weremko, Maślanka - Lewandowski (63` Turkowski), Koprowski,
Kluska, Koziara, Małek - Podliński.
Błękitni: Rzepecki - Szrek, Ostrowski, Sadowski, Sitkowski - Sanocki (77` Bochnak), Łysiak, Krawczun, Cywiński, Fadecki - Paczuk.
Pozostałe wyniki 32. kolejki:
Pogoń - GKS Katowice 0:2,
Górnik P. - Znicz 1:2,
Lech II - Gryf 5:0,
Garbarnia - Bytovia 1:2,
Stal Rz. - Olimpia 2:0,
Skra - Górnik Ł. 0:0,
Widzew - Stal St. W. 3:0,
Elana - Resovia 2:2.
Tabela II ligi:
1.
Widzew Łódź		
2.
Górnik Łęczna		
3.
GKS Katowice		
4.
Bytovia Bytów		
5.
Resovia Rzeszów		
6.
Olimpia Elbląg		
7.
Stal Rzeszów		
8.
Lech II Poznań		
9.
Skra Częstochowa
10. Pogoń Siedlce		
11.
Górnik Polkowice
12. Garbarnia Kraków
13. Błękitni Stargard		
14. Stal Stalowa Wola
15. Znicz Pruszków		
16. Elana Toruń		
17. Legionovia Legionowo
18. Gryf Wejherowo		

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

59
59
58
50
48
47
47
46
46
45
44
44
44
43
43
38
24
14

65-35
43-35
56-37
47-45
48-31
42-34
49-42
48-43
35-38
49-51
55-45
40-36
49-50
43-46
45-50
42-51
32-60
23-82

Patryk Paczuk (przy piłce) i Michał Cywiński w walce z zawodnikami Legionovii

Radość po meczu była ogromna
OGŁOSZENIE

wowa, ale ostatecznie udało się
utrzymać minimalne prowadzenie. Błękitni pokonali Legionovię 1:0. Wreszcie poprawili dorobek punktowy o 3 oczka. To
nie oznacza jednak końca walki o utrzymanie się na centralnym szczeblu. W niedzielę rozegrają bowiem ostatni przed

własną publicznością mecz w
tym sezonie podejmując, inną
zagrożoną spadkiem drużynę –
Garbarnię Kraków. Jeśli wygrają, pozostaną w II lidze na kolejny sezon. Mecz z mistrzem Polski z 1931 roku rozpocznie się o
godz. 16:00.
M.B.

ogłoszenie

91 573 09 96

