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Na DK 10 zderzyły się trzy auta Policjant ze Stargardu
uratował tonących
chłopców
W minioną niedzielę, 19 lipca na Drodze Krajowej nr 10 doszło do zdarzenia drogowego
z udziałem trzech aut osobowych.

W miniony piątek, 17 lipca na plaży w Niechorzu doszło
do bardzo groźnego zdarzenia. Dzięki szybkiej reakcji
Policjantów nie doszło do prawdziwej tragedii.

Na DK nr 10 doszło do zderzenia trzech aut. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany

Jak poinformował nas podkom. Krzysztof Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej
Policji do zdarzenia doszło między miejscowościami Suchań i
Krąpiel. 35-letnia kierująca Audi

A6 nie zachowała należytej odległości w wyniku czego najechała na jadącego przed nią kierującego Fiatem Punto. Ten z kolei uderzył w jadącą przed nim
Toyotę. Wszyscy kierujący byli

trzeźwi, nikt nie doznał obrażeń ciała i nie wymagał pomocy
medycznej. 35-letnia sprawczyni
zdarzenia została ukarana mandatem karnym.
red

Silne podmuchy wiatru
i połamane drzewa
W minioną niedzielę, 19 lipca na naszym terenie doszło do załamania pogody, czego
efektem były silne podmuchy wiatru, ulewy oraz opady gradu. Strażacy znów mieli co
robić.
Do załamania pogody doszło
w godzinach popołudniowych.
Strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kolinie zostali zadysponowani do powalonego
drzewa w miejscowości Krępcewo.Powalone drzewa usuwali
również strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sownie. Strażacy zostali zadysponowani do
podstargardzkiej miejscowości
Poczernin, gdzie przeszła na-

wałnica. Silny wiatr łamał drzewa i konary ponadto padał grad
wielkości grochu.
Na szczęście nikt nie został
poszkodowany.
Ze skutkami niedzielnego załamania pogody zmagali się
również strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Starej Dąbrowie, którzy zostali wezwani do
usunięcia powalonego drzewa
w miejscowości Rokicie. Drze-

wo spadło na drogę uniemożliwiając przejazd.
Na początku lipca strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Starej Dąbrowie usuwali powalone drzewo w miejscowości Kicko. Ponadto zostali zadysponowani do pożaru sadzy
w przewodzie kominowym. Do
zdarzenia doszło w miejscowości Storkówko.

Nadkom. Sławomir Wasilewski bez chwili namysłu ruszył na pomoc tonącym chłopcom

Jak poinformował nas podkom. Krzysztof Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy Stargardzkiej
Policji w miniony piątek w godzinach popołudniowych na
plaży w Niechorzu urlop spędzał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie
nadkom. Sławomir Wasilewski
oraz zastępca dyżurnego KWP
w Szczecinie asp. szt. Magdalena Rosa.
W pewnej chwili Policjanci zauważyli, że dwójka chłopców przebywających w wodzie

została wciągnięta przez prąd
wody i się topi. Policjanci niezwłocznie ruszyli na ratunek
chłopcom jednocześnie powiadamiając o zaistniałej sytuacji
rodziców chłopców. Córka policjantki powiadomiła ratowników WOPR, którzy bezpiecznie
wyciągnęli wszystkich z wody.
Chłopcy znajdowali się pod
opieką rodziców, którzy siedzieli
za parawanem i nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia w jakim
znalazły się ich dzieci.
red

red

Strażacy z OSP Kolin usuwali powalone drzewo w miejscowości Krępcewo. Foto.
OSP. Kolin

Strażacy z OSP Stara Dąbrowa usuwali powalone drzewo
w miejscowości Rokicie. Foto. OSP Stara Dąbrowa

Strażacy z OSP Stara Dąbrowa zostali zadysponowali do pożaru
komina, do którego doszło w miejscowości Storkówko

W Poczerninie strażacy z OSP Sowno walczyli ze skutkami nawałnicy. Foto. OSP
Sowno
91 573 09 96
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Zmiana przepisów o ruchu drogowym

Kierowcy zaczęli tracić prawo jazdy
Jak informuje Starostwo, po wprowadzeniu nowelizacji przepisów Prawa o ruchu drogowym, zwiększającej zakres wykroczeń karanych zatrzymaniem prawa jazdy lub cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami, wyraźnie wzrosła ilość zatrzymanych dokumentów w Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców, na bieżąco uzupełnianej przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Z roku na rok coraz więcej stargardzkich kierowców traci prawko na 3 miesiące..

Biorąc pod uwagę dane gromadzone na przestrzeni trzech
ostatnich lat, wyraźnie wzrosła
ilość zatrzymanych praw jazdy. Według informacji Starostwa, na dzień 31.12.2018 r. zatrzymano łącznie 55 praw jazdy. Rok później (po znowelizowaniu przepisów Prawa o ruchu drogowym) odnotowano w
systemie już 213 zatrzymanych
uprawnień do prowadzenia pojazdów, natomiast od 1 stycznia
do 17 lipca 2020 r. formalnie zatrzymano już 165 praw jazdy.
Ta stargardzka tendencja odzwierciedla sytuację w całym
kraju, gdyż analogicznie w roku
2018 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km ha
prawo jazdy odebrano 24,4 tysiącom kierowców. Ta liczba w
całej Polsce, podobnie jak u nas

wzrosła drastycznie w roku 2019
kiedy to prawko utraciło już blisko 41,5 tysiąca kierowców, natomiast w obecnym 2020 roku
najnowsze dane mówią o 3,5 tysiącu utraconych praw jazdy, a
przecież rok niedawno przekroczył półmetek. Więc jak widzimy dane są porażające i rosną
właściwie nie z roku na rok, ale
jak widać po tendencjach z tygodnia na tydzień.
Zdaniem kierowcy –
Obostrzenia są przesadzone
Decyzje o zatrzymaniu dokumentów wynikają z prowadzonych postępowań przez Policję
i Prokuraturę a także wyroków
sądowych. Taką sytuacją zbulwersowani są zwykli kierowcy,
którzy na co dzień, jak twierdzą, nie piratują na drogach i są
zdania, iż tak masowe odbiera-

nie uprawnień jest skandaliczne. – Powinno się karać piratów
drogowych, a nie zwykłych kierowców, którzy swoją jazdą nie
narażają życia innych – mówi w
rozmowie z Dziennikiem oburzony zaostrzaniem przepisów
wieloletni kierowca – Niestety
dzisiaj jest trochę tak, że w miejscach, gdzie siłą rzeczy można
bezpiecznie przyspieszyć, trzeba uważać, by nie nadziać się na
patrol policyjny. Należy oczywiście zawsze zachować odpowiedną prędkość na drodze, ale
to, że tylu kierowców traci prawo jazdy, co niejednokrotnie
wiąże się także wprost z utratą narzędzia pracy, jakim jest
samochód, uważam za rzecz
skandaliczną. Kara, moim zdaniem, powinna być adekwatna do winy. A tak widać, że zamiast kończyć się na mandacie i
punktach, co i tak jest już dość
dotkliwą karą za przekroczenie
prędkości, kończy się na utracie
prawka na trzy miesiące, co w
sposób niewspółmierny wpływa na funkcjonowanie w czasie
zakazu prowadzenia własnego
pojazdu, a nierzadko poważnie
może osłabić czyjś poziom egzystencji – podkreśla.
- Uważam, że rządzący powinni zweryfikować te obostrzenia. Przecież w tak wielu

miejscach można było zlikwidować bezsensownie ustawione
radary, powodujące nienaturalną dla normalnego ruchu utratę
płynności, to z pewnością można też zastanowić się, jak skutecznie karać prawdziwych piratów drogowych, a nie zwykłych kierowców, których jest
przecież przytłaczająca większość – mówi inny użytkownik
auta.
Kierowców czekają nowe, zaostrzone przepisy poszerzając
po raz kolejny katalog wykroczeń, których konsekwencją będzie utrata prawa jazdy. W ramach kolejnej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, utrata
uprawnień do kierowania nastąpi w sytuacji przekroczenia do-

puszczalnego limitu prędkości o
50 km/h- także poza obszarem
zabudowanym. Nowe przepisy
jednolicą również dopuszczalną
prędkość w obszarze zabudowanym, niezależnie od pory dnia.
Jak wiemy obecnie od godziny
23 do 6 rano można w obszarze
zabudowanym jechać 60 km ha.
teraz ma to być bezwzględnie 50
km ha. Szacuje się, że po wprowadzonych zmianach zaostrzających przepisy, nawet 40 tys.
kierowców może utracić prawko na trzy miesiące. Obserwując tendencję wzrostową, to także w naszym mieście i powiecie
utrata prawka może czekać coraz większą liczbę kierowców.
Piotr Słomski

Dla niektórych kierowców utrata prawka wiąże się z koniecznością ponownego
przystąpienia do egzaminu, z powodu przekroczenia limitu punktów. A to wszystko spore koszty

Pokłócił się z dziewczyną i wszedł Skutki niedzielnego
na słup wysokiego napięcia
załamania pogody
W minioną sobotę, 18 lipca osoby znajdujące się w pobliżu Tesco na ulicy Szczecińskiej mogły
natrafić na nietypowy widok. Na jeden ze słupów wysokiego napięcia wspiął się mężczyzna.
Jak poinformował nas podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy stargardzkiej Policji 31-letni mężczyzna wspiął się na słup wysokiego napięcia po tym
jak pokłócił się z dziewczyną. Mężczyzna nie mógł samodzielnie zejść w związku
z czym na miejsce zdarzenia
wezwano strażaków. Całą sytuację utrudniał fakt, że mężczyzna był głucho-niemy.
Strażacy przy pomocy wysięgnika dostali się do mężczyzny i bezpiecznie sprowadzili
go na ziemię.
Na miejscu zdarzenia obecna była również dziewczyna, z
którą mężczyzna wcześniej się
pokłócił.
red

redakcja@dziennikstargardzki.pl

W niedzielę po południu nad naszym rejonem doszło do
złamania pogody.
Efektem tego były silne porywy
wiatru, które łamały drzewa i konary, obfite opady deszczu a w niektórych miejscach nawet gradu wielkości ziaren grochu.

31-latek po kłótni z dziewczyną wdrapał się na słup wysokiego napięcia.
Foto. Stoją!Stargard

Takie zjawiska odnotowano między innymi w miejscowości Krępcewo w Gminie Dolice, oraz Poczernin i Sowno w Gminie Stargard.

W okolicach Sowna padał grad wielkości grochu. Foto. Stoją!Stargard

red
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ul. Sikorskiego, Andersa, Al. Dębowa

Kiedy powiat naprawi drogę?
Powiat Stargardzki zapomniał o tej części miasta, w której znajdują się ul. Gen. Wł. Andersa, Gen. Wł. Sikorskiego i Aleja Dębowa. O ich naprawę
zaapelował radny Zdzisław Wilk.

Na ulicy Gen. Andersa chodnik faktycznie pozostawia wiele do życzenia

Radny Rady Miejskiej Zdzisław Wilk zwrócił uwagę na stan
techniczny chodnika Alei Dębowej, na odcinku od ul. Gen.
Wł. Sikorskiego do ul. Jesionowej. - Chodnik stwarza niebezpieczeństwo dla wszystkich, którzy się tam poruszają, płytki betonowe przy drzewach są popękane i poprzesuwane, a różnica

poziomów wynosi około 30 cmpoinformował radny. Dodał, że
na skrzyżowaniu ulic Al. Dębowa i Gen. Wł. Andersa w chodniku jest duża wyrwa, co zagraża
skręceniem lub złamaniem nogi.
Zdzisław Wilk zwrócił uwagę
również na to, że na ul. Gen. Wł.
Sikorskiego i Gen. Wł. Andersa
jezdnia posiada wiele ubytków

masy bitumicznej i należy podjąć szybkie działania jej naprawy, ponieważ jest to ulica zbiorcza i trasa autobusu nr 10.
Odpowiedzi na uwagi
radnego Zdzisława Wilka udzielił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Ryszard Hadryś. Poinformował on, że ul. Dębowa,
na odcinku od skrzyżowania z
ul. Sikorskiego, a także ul. Jesionowa oraz ul. Andersa, zarówno
chodniki jak i jezdnie są w złym
stanie technicznym i wymagają
przebudowy. - Z uwagi na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponuje Powiat Stargardzki, oraz lokalny charakter tych
ulic, inwestycje te nie są planowane w najbliższym czasie- poinformował Ryszard Hadryś.
Dodał także, że chodnik przy
ul. Jesionowej, w miejscu zapadnięcia, zostanie przełożony, a zapadnięcie uzupełnione podbudową piaskowo-cementową. -

Z powodu ograniczonych środków finansowych, prace te zrealizowane będą siłami własnymi, co może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na
realizację robót. Dołożymy starań, aby prace wykonane były do
końca lipca bieżącego roku- dodał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie. Poin-

formował on również, że ostatnie uzupełnienie ubytków w ul.
Sikorskiego oraz ul. Andersa
wykonane zostało w dniach 1-2
czerwca i na tę chwilę nie stwierdzono wyrw w omawianych ulicach. W przypadku pojawienia
się nowych ubytków, będą one
uzupełniane na bieżąco.
MP

Na Alei Dębowej są jeszcze stare płyty jumbo. Droga jest słabo przejezdna

Sto tysięcy dofinansowania
na doświetlenie przejścia dla pieszych
Jeszcze w tym roku znacznie ma podnieść się bezpieczeństwo pieszych na skrzyżowaniu ul. B. Limanowskiego i Wojska Polskiego. Przejścia w tym
miejscu pokonuje wiele dzieci w drodze do i ze szkoły. Przez wyniesienie jezdni kierowcy będą musieli zwolnić, a piesi staną się bardziej widoczni
dzięki dodatkowemu doświetleniu. Miasto pozyskało na ten cel 100 000 zł dofinansowania.

Przejście dla pieszych zostanie wyniesione co spowoduje, że kierowcy będą musieli
zwolnić przed przejściem

- Ta inwestycja wpisuje się
w systematycznie realizowany przez nas plan podnoszenia
bezpieczeństwa na przejściach
dla pieszych. Miejsca w pobliżu szkół są priorytetem, bo najmłodsi powinni bez obaw rodziców i ryzyka docierać na zajęcia. Rozwiązania, które zostały
wypracowane dla tego skrzyżowania spowodują, że kierowcy
zwolnią. W efekcie bardziej bezpieczni będą uczniowie, ale także mieszkańcy okolicy – mówił
prezydent Rafał Zając.

To będzie duża przebudowa.
Wyniesienia zostaną zbudowane
z kostki kamiennej. Dwie nowe

latarnie z wysięgnikami przydadzą się zwłaszcza jesienią i zimą,
kiedy szybko zapada zmrok. Całość uzupełni wyraźne oznakowanie pionowe i poziome.
Wyniesione przejścia dla pieszych są już m.in. w kilku miejscach na os. Pyrzyckim, na al.
Żołnierza, ul. 11 Listopada, ul.
Lotników i na os. Zachód. Pasy
zostały z kolei doświetlone na
ul. A. Struga, ul. Portowej, ul.
Pierwszej Brygady, ul. Nadbrzeżnej, ul. J. Piłsudskiego, ul.
M. Konopnickiej, ul. Niepodległości, ul. Armii Krajowej, ul. B.
Krzywoustego, ul. W. Broniewskiego i na al. Żołnierza. W ramach kontynuacji planu podnoszenia bezpieczeństwa pie-

szych wyniesione ma zostać
jeszcze przejście na ul. Kazimierza Wielkiego. Doświetlenia następnych miejsc są projektowane na ul. S. Czarnieckiego, ul. S.
Staszica, ul. Warszawskiej i ul. T.
Tańskiego.
Dofinansowanie na inwestycję na skrzyżowaniu ul. B. Li-

manowskiego i Wojska Polskiego pochodzi z programu „Razem bezpieczniej” realizowanego przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Prace rozpoczną się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku i
potrwają kilka miesięcy.
Info UM/opr red

Odeszli do wieczności...

Pochówki 23.07.2020
JACEK ZABOROWSKI, lat 53, zmarł 18.07
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 9.00 na
Starym Cmentarzu
reklama

91 573 09 96
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WOJCIECH MURDZEK,
MINISTER NAUKI
I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO

Studia bliżej rynku pracy
Ile mamy w polskim systemie
kierunków studiów dualnych, ilu
studentów objęto takimi programami?
Wojciech Murdzek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Obecnie uczelnie prowadzą 54 kierunki na studiach dualnych.
40 kierunków prowadzonych jest na studiach
pierwszego stopnia, 12 na studiach drugiego stopnia i dwa kierunki na jednolitych studiach magisterskich. W roku akademickim
2019/2020 tak studiuje 1817 osób.

Jakie uczelnie lub kierunki najlepiej
sobie radzą z kształceniem dualnym?
Studia dualne prowadzone są na kierunkach
o profilu praktycznym. Aktywnością w ich
uruchamianiu mogą się wykazać szczególnie
uczelnie zawodowe oraz politechniki prowadzące kształcenie wyłącznie na profilu praktycznym. Obecnie najwięcej kierunków studiów dualnych prowadzi m.in. Politechnika
Śląska.

Jakie są plany na najbliższe lata
odnośnie studiów dualnych?
Ministerstwo aktywnie wspiera rozwój studiów
dualnych na kierunkach o profilu praktycznym.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło
konkurs w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój pn. Studia dualne,
dotyczący opracowania i realizacji programów kształcenia przemiennego. MNiSW we
współpracy z przedstawicielami środowiska

akademickiego oraz pracodawców opracowało ramy prowadzenia studiów dualnych,
które zostały wykorzystane przy realizacji konkursu rozstrzygniętego w czerwcu 2018. Do
dofinansowania wyłoniono 69 projektów
o łącznej wartości ok. 128 mln zł.
W najbliższych latach kontynuowane będzie
także przedsięwzięcie „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia o profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych
(w tym studiów dualnych) oraz cieszący się
dużą popularnością program „Doktorat wdrożeniowy”, w którym kształcenie prowadzone
jest wspólnie z przedsiębiorcą zatrudniającym
doktoranta. Wsparcie kształcenia przemiennego będzie także prowadzone w ramach projektów w nowej perspektywie finansowej UE
2021-2027.

Czy będziemy rozwijać inne formy
dostosowywania efektów kształcenia
do potrzeb rynku?
Niezbędnym elementem w osiąganiu efektów
kształcenia są praktyki zawodowe. Dlatego też
w Konstytucji dla Nauki wprowadziliśmy zapis
o obowiązkowych sześciomiesięcznych praktykach zawodowych na studiach pierwszego
stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Jednocześnie, dzięki projektowi „Program
praktyk zawodowych w PWSZ” uczelnie otrzymały wsparcie we wdrażaniu zapisów ustawy. Celem tego projektu było wypracowanie,
testowanie i wdrożenie jednolitego systemu

praktyk zawodowych. Opracowano Regulamin i instrukcje pilotażowych praktyk zawodowych w projekcie, który stanowił zbiór wymagań dotyczących programu praktyk. Projekt
skierowany został do publicznych uczelni zawodowych oraz niepublicznych uczelni zawodowych, z którymi zawarto 88 umów na kwotę
ok. 130 mln zł. W projekcie wzięło udział ponad 7 tysięcy studentów.

Czy mamy pomysły na kontynuację
edukacji także dla absolwentów?
Z zainteresowaniem obserwujemy rosnącą
popularność kursów typu MOOC (Massive
Open Online Courses), dzięki którym możliwy
jest rozwój kompetencji w ramach uczenia
się przez całe życie. W 2018 r. Ministerstwo
uruchomiło we współpracy z Fundacją Młodej Nauki ogólnopolską platformę kursów

typu MOOC. Navoica to pierwsza platforma
z tą nową formą kształcenia w Polsce, dostępna dla wszystkich zainteresowanych nauką
i zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności. Kursy umieszczane na tej stronie
są bezpłatne i dotyczą wszystkich obszarów
kształcenia. Na platformie zostaną także
umieszczone kursy wyłonione w ramach konkursu PO WER „Kurs na MOOC” na stworzenie i realizację kursów edukacyjnych
w formie e-learningu stanowiących dodatkowy element procesu kształcenia na studiach
I lub II stopnia i kursów typu (MOOC) dostępnych dla wszystkich chętnych. Ich ukończenie ma prowadzić do uzyskania co najmniej
dwóch spośród następujących kompetencji
odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym: kompetencje językowe, informatyczne, analityczne, w tym umiejętność
rozwiązywania problemów, komunikacyjne,
w zakresie przedsiębiorczości. Kursy stworzą
także możliwości dla osób, które nie uczestniczą w edukacji na poziomie wyższym, a są
odbiorcami zajęć realizowanych w ramach
trzeciej misji uczelni – młodzieży, seniorów
czy osób, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe – będzie to minimum 7000
osób. Łączne dofinansowanie 51 wyłonionych w konkursie projektów wynosi ponad
19,5 mln zł.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego

Jak wypadł Powiat i Stargard?
Eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali
III Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego 2019. Sprawdziliśmy jak wypadło nasze miasto i powiat.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego to jedyne opracowanie w kraju,
które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego to jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Nagrody
dla zwycięzców wręczone zostaną podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów w grudniu w Karpaczu.
Z naszego regionu najlepiej
wypadła gmina Miasto Starredakcja@dziennikstargardzki.pl

gard, która zajęła 134 miejsce.
Kolejne były: gmina Suchań210 miejsce, Kobylanka245, Stargard- 294 miejsce,
Ińsko- 301, Chociwel- 307,
Dobrzany- 475 i Dolice- 608.
Dalekie miejsca zajęły gminy
Stara Dąbrowa i Marianowo1397. Gmin wiejskich w rankingu ujęto 1547, gmin miejsko-wiejskich- 628, a miast66. Powiat Stargardzki zajął
2019 miejsce na 314 sklasyfikowanych.
Przy ocenie samorządów

pod uwagę wzięto udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie
wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń,
udział środków europejskich
w wydatkach ogółem bez poręczeń, relację zobowiązań
do dochodów ogółem oraz
udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach. Autorzy rankingu
za cel postawili to, aby działacze samorządowi wymienili
się doświadczeniami, przedsiębiorcy poznali gminy, w
których można dobrze ulokować pieniądze, a obywatele mogli łatwo sprawdzić, jak
sprawnie gospodarują ich samorządy lokalne.
Potrzebę stworzenia unikalnych narzędzi, którymi
można badań kondycję finansową gmin i powiatów
sygnalizowali wielokrotnie
przedstawiciele samorządów
terytorialnych, które brały udział w Forum Ekono-

micznym w Krynicy-Zdroju.
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego powstał
właśnie w odpowiedzi na te
postulaty. Ekonomiści uznanych krakowskich ośrodków
naukowych pod kierownictwem prof. dr hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykorzystali w nim obiektywne, najważniejsze i aktualne wskaźniki
naukowe, badając i analizując kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
MP

ogłoszenie

OBWIESZCZENIE
Starosta Stargardzki zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Stargard
wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę odcinka obwodnicy północnej
Stargardu od ul. Składowej do ul. Orzeszkowej na terenie dz.
nr geod.: 99/1, 131, 132/3, 133, 150/1, 150/4, 150/27, 150/12,
155, 166/37, 519, 526 oraz części dz. nr geod.: 150/29, 520,
523 obr. 1 m. Stargard; dz. nr geod. 51 obr. 2 m. Stargard oraz
dz. nr geod. 1/19 obr. 5 m. Stargard.
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1 (pokój 222) w godzinach 800 – 1600. Dzień publicznego obwieszczenia o wydaniu
decyzji: 21.07.2020 r.

Starosta Stargardzki
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Marianowo

Ulica Stargardzka już prawie gotowa
Ekipy budowlane firmy STRABAG kontynuują prace na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w ramach II etapu przebudowy ulicy Stargardzkiej w
Marianowie, która stanowi odcinek drogi 1734 Z, łączącej Stargard z Dobrzanami. Ulicę Stargardzką przebudowano częściowo w ubiegłym roku.

Prace związane z przebudową ulicy Stargardzkiej osiągnęły półmetek

Po zakończeniu kolejnego etapu prac ulica na całej długości zyska nową, poszerzoną nawierzchnię, wraz z chodnikami.
Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.
W harmonogramie prac obejmujących odcinek drogi o długości ponad kilometra, obok
wymiany nawierzchni przewidziano także przebudowę infrastruktury, zapewniającej od-

wodnienie drogi. Układane są
również chodniki, natomiast sąsiadujące z ulicą posesje otrzymują nowe zjazdy. Wydajny system odwodnienia i kanalizacji
deszczowej, zapobiegnie uszkodzeniom odcinka drogi już po
przebudowie.
Prace toczące się na odcinku
drogi powiatowej w Marianowie
obecnie minęły półmetek. Drogowcy ułożyli nowe krawężniki,
wykonano również podbudowę

pod poszerzenie jezdni. Przebudowano też studzienki kanalizacyjne. Po sfrezowaniu starej
nawierzchni jezdni na początku
lipca, ekipy STRABAG- u przystąpiły teraz do układania tzw.
warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego. W rozpoczętym
właśnie tygodniu wykonawca
zamierza ułożyć warstwę ścieralną nawierzchni na całym odcinku przebudowywanej ulicy.
W sierpniu zaplanowano z
kolei przełożenie istniejących
chodników i zjazdów do posesji, dopasowując je m.in. do nowego poziomu przebudowanej
jezdni. Kolejne dni upłyną już
na regulacji studzienek kanalizacyjnych, profilowaniu poboczy oraz instalacji oznakowania
ulicy.
II etap przebudowy ulicy Stargardzkiej w Marianowie został
dofinansowany kwotą 1,5 mln
zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Finansowy udział w ramach wkładu własnego zapewnił także Powiat Stargardzki, ra-

zem z Gminą Marianowo. Inwestycja wiąże się z utrudnieniami
dla mieszkańców i kierowców.
Nie zdecydowano tym razem o
zamknięciu części ulicy, wprowadzając ruch wahadłowy. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem wszystkie prace
powinny zakończyć się 9 wrze-

śnia. Przez ten czas ZDP prosi
kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie
miejsca toczących się robót i zachowanie ostrożności, zwłaszcza na przebudowywanym odcinku drogi.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

W ramach prac wykonano nowe krawężniki

Tarcza antykryzysowa

Organizacje pozarządowe
mogą się ubiegać o wsparcie w Urzędzie Pracy
Obowiązujący nadal stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia, postawiły w trudnej sytuacji stowarzyszenia i organizacje, zmuszone do zawieszenia aktywności oraz odwołania zaplanowanych uprzednio akcji, projektów i przedsięwzięć dedykowanym określonym grupom mieszkańców
powiatu stargardzkiego.

Organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników mogą się ubiegac o
dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy

Działalność części organizacji, pozbawionych nagle środków
na utrzymanie, stanęła pod znakiem zapytania. Ratunkiem może
być dla nich finansowe wsparcie
przewidziane w przepisach tar-

czy antykryzysowej. Zakłada ono
dofinansowanie wynagrodzenia
zatrudnionych osób. Wnioski o
wsparcie można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy naborze, organizacje zatrudniające pracowników
mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania na jeden, dwa
lub trzy miesiące, licząc od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia
należnego w miesiącu złożenia
wniosku i kolejnych.
Organizacje składając wniosek zobowiązane są przy tym do
wykazania wynagrodzenia pracownika, które wynika z umowy
o pracę. Chodzi o stałe składniki wynagrodzeń- bez dodatków i
premii o zmiennej wysokości. Informacje ważne dla przedsiębiorców i organizacji ubiegających
się o dofinansowanie wynagrodzeń zawarte w przepisach tarczy,
można znaleźć w linku: http://

Ważne informacje dla przedsiębiorców oraz organizacji ubiegających się o dofinansowanie wynagrodzeń (art. 15zzb i art. 15zze
ustawy antykryzysowej).
Ze szczegółowymi zasadami
udzielenia pomocy publicznej w
ramach tarczy, zapoznać się można w linku: http://POMOC PUBLICZNA przy udzielaniu wsparcia na podstawie art. 15zzb oraz
art. 15zze ustawy antykryzysowej.
Pełny zestaw informacji oraz
druków do pobrania, wnioskodawcy znajdą również na stronie Powiatowego Urzędu Pracy
w Stargardzie: https://stargard.
praca.gov.pl/dla-pracodawcow-iprzedsiebiorcow/tarcza.
Wnioski o dofinansowanie
miejsca pracy można składać w
formie elektronicznej: przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu za pośrednictwem Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
w serwisie http://www.praca.gov.
pl lub za pośrednictwem platfor-

my ePUAP, bądź przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, przesyłając maila na adres: http://urząd@pupstargard.pl
Można je także składać w
szczelnie zamkniętej i zaadresowanej kopercie do wrzutni na dokumenty, przy wejściu do siedziby PUP, lub przesyłając tradycyjną pocztą pod adresem: Powia-

towy Urząd Pracy w Stargardzie,
ul. Pierwszej Brygady 35. 73- 110
Stargard. Organizacje składające wnioski w formie papierowej
proszone są przy tym o wypełnienie druków w dwóch egzemplarzach. Przyspieszy to bowiem
procedurę wypłaty przyznanego
wsparcia.

Info Starostwo Powiatowe/opr
red
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RIO opiniuje pozytywnie wniosek
o nieudzieleniu absolutorium dla wójt

Wieści z gmin

J. Pilecka „Nie zgadzam się.
Będę się odwoływać od tej decyzji”
Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) zaopiniowała pozytywnie uchwałę Rady Gminy
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu przez wójt za rok 2019.

Julita Pilecka nie zgadza się z pozytywną opinią RIO dotyczącą wniosku o
nieudzielenie jej absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r.

Jak czytamy w dokumencie,
„z treści uchwały wynika, iż
zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy a dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, […]
Rada Gminy Kobylanka postanowiła o nieudzieleniu
Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2019 r. […]”.
RIO przyjęło wniosek o nieudzielenie wójt absolutorium
z wykonania budżetu; załącznik wspomnianego wniosku stanowi negatywna opinia Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Kobylanka odnośnie
wykonania budżetu.
Do treści przesłanego przez
Regionalną Izbę Obrachunkową dokumentu odnosi się
wójt Kobylanki Julita Pilecka
- Właśnie dotarła opinia RIO
o uchwale absolutoryjnej, w
której RIO nie odnosi się w
ogóle do kwestii merytorycznych. Tak jakby ich nie było.
Ważne, że procedura absolutoryjna została przeprowadzona prawidłowo, czyli radni zapoznali się ze stosownymi dokumentami, opiniami,
była dyskusja itp. Resztę RIO
pomija milczeniem – komentuje wyraźnie poruszona tą
kwestią wójt Kobylanki - Czyli radni mogą sobie powymyślać dowolne «argumenty» (takie jak np. rozliczanie
wójta z inwestycji, których
nie było w planie), ba! nawet
wprost przyznać, że nieudzielenie absolutorium wynika z
antypatii do wójta, a RIO milczy. I jednocześnie poprzez
redakcja@dziennikstargardzki.pl

wydanie takiej opinii zamyka sprawę. Wójt nie ma możliwości odwołania, zażalenia
itp. Budżet wykonany świetnie, ale co tam, nieważne,
procedura w porządku, więc
RIO umywa ręce – podkreśla
Julita Pilecka - A w przyszłym
roku będzie to samo. Widać
to doskonale przy uchwałach
o zmianach w budżecie. Np.
od stycznia tłumaczę, że nie
da się zrobić oświetlenia za
800 tys. w tym roku, bo najpierw potrzebny jest projekt,
który będzie gotowy dopiero
pod koniec listopada; kładę

więc na stół projekt uchwały,
żeby zamiast oświetlenia zrobić przełożenie sieci na ul.
Magellana, a radni co? Oczywiście przesuwają środki z
powrotem na oświetlenie. Po
co? Żeby mieć «argument» za
nieudzieleniem absolutorium
w przyszłym roku: pani wójt
nie zrobiła oświetlenia, pieniądze zostały w budżecie. A
RIO będzie milczeć – mówi
wójt – Oczywiście będę się
odwoływać od tej decyzji RIO
w najbliższych dniach – zapowiada wójt.

Chociwel
Dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kamiennym Moście, w
gminie Chociwel wzięły udział w konkursie plastycznym „Wirusa
w koronie plastyką pogonie”. Dzieci wykonały różnorodne prace.
Konkurs zorganizowano dzięki pani sołtys Patrycji Łaniec, Gminie
Chociwel oraz Gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

Piotr Słomski

Kobylanka
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance otrzymali
ubranie specjalne 3-częściowe firmy Scantex, lance kominową, detektor napięcia prądu przemiennego VOLT, młot z hooliganem. Sprzęty można było zakupić dzięki dofinansowaniu z KSRG oraz Urzędu
Gminy.

Kobylanka
W Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance odbyły się warsztaty z wykonywania lalek ukraińskich. Lalki robione są ręcznie bez
użycia igły.
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Nad Miedwiem walczyli o puchar prezydenta miasta
Jak co roku nad Miedwiem odbyły się Regaty o Błękitną Wstęgę. Niedawno swoich sił próbowali młodzi adepci żeglarstwa, a teraz do rywalizacji
stanęły bardziej doświadczone ekipy. Dodatkowo zwycięzcy Wyścigu Australijskiego otrzymali Puchar Prezydenta Miasta Stargard.

W Wyścigu Australijskim zawodnicy walczyli o puchar Prezydenta Rafała Zająca

Tym razem doskonała pogoda sprzyjała żeglarzom.
Nad prawidłowym przebiegiem regat czuwał sędzia
główny Tomasz Paterkowski.
Na starcie stanęli zawodnicy kilku klas. W klasie Omega Standard zwyciężyła załoga Jomiotki z kapitanem Tomaszem Mordasem (zało-

ga: Bartłomiej Zajt, Łukasz
Ostrowski). Na drugim miejscu uplasowała się drużyna
MDK Stargard (kapitan: Bartłomiej Pialik, załoga: Jakub
Uziębło i Dominik Ilnicki).
Na najniższym stopniu podium również stanęli żeglarze MDK Stargard (kapitan:
Jakub Romanowski, załoga:

Karolina Butkiewicz i Maciej
Ruszkiewicz).
W Wyścigu Australijskim
o puchar prezydenta wystartowały 23 jachty. Pierwsze
miejsce zajął Świt Skolwin ze
sternikiem Tomaszem Franczakiem. Drugie miejsce zajęła Jomiotka (sternik: Tomasz Mordas, załoga: Bartłomiej Zajt i Łukasz Ostrowski).
Jako trzeci metę pokonał Świt
Skolwin (sternik: Kacper Sokołowski).
MDK Stargard tryumfował
w klasie Omega Turystyczna.
Zwyciężyła ekipa pod przewodnictwem kapitana Eugeniusza Sztandery (załoga: Stanisław Stefańczuk i Kosma
Wieczorek). Drugie miejsce
także zajęła załoga z naszego
miasta (kapitan: Marek Marchwiński, załoga: Grzegorz
Polak i Krzysztof Szejny).
W klasie turystycznej T1

Do rywalizacji o Błękitną Wstęgę stanęły doświadczone drużyny

najlepszy był Grot prowadzony przez Roberta Zakrzewskiego. Na drugim miejscu regaty skończył również Grot –
ze sternikiem Romanem Styczewskim na pokładzie. Trzecie miejsce zajęła jednostka
niezrzeszona (sternik: Andreas Manteuffel, załoga: Tadeusz Sarnacki). Z kolei w kla-

sie T2 najlepszy był Grot ze
Zdzisławem Kwapińskim na
czele (załoga: Bogdan Kosiedowski i Cezary Mackiewicz).
Jako druga dopłynęła Jomiotka (sternik: Dariusz Wysocki,
załoga: Mirosław Studziński i
Aleksander Studziński).
Info UM
zdjęcia Waldemar Jaszczak

W zawodach udział wzięli zawodnicy z kilkunastu klas

Stargardzkie Centrum Nauki pnie się w górę
Trwają intensywne prace przy budowie Stargardzkiego Centrum Nauki. Zabytkowa kamienica zostanie odtworzona – uważni obserwatorzy już
mogą dostrzec nowe oblicze budynku przy ul. B. Chrobrego. Dużo dzieje się także w środku. Stargardzkie Centrum Nauki będzie miejscem, w
którym coś dla siebie znajdą osoby w każdym wieku.

Trwają intensywne prace przy budowie Stargardzkiego Centrum Nauki.

W odbudowanej kamienicy
montowana jest konstrukcja

więźby dachowej. Izolowany
jest także tzw. taras technicz-

ny. Trwają prace dociepleniowe i montaż okien. Wewnątrz
wykonywana jest instalacja
elektryczna, wentylacja, a także klimatyzacja. Jednocześnie
powstaje wyposażenie, które
zostało zamówione specjalnie
dla SCN. Przygotowywane są
również poszczególne eksponaty. Już teraz dzięki wizualizacji możemy zajrzeć do działu Kupcy.
Jedną z ciekawostek Centrum Nauki jest motyw cegły stargardzkiej z kolegiaty.
Fragment ściany świątyni zo-

stał już przeskalowany i przeniesiony na eksponat, który będzie elementem jednej
z wystaw. Zwiedzający SCN
poznają zarówno historię naszego miasta, ale też poszerzą wiedze z nauk ścisłych i
technicznych. Każdy z tematycznych działów będzie przystosowany zarówno do najmłodszych, nieco starszych,
jak i zupełnie dorosłych gości. Dzięki temu SCN zapewni ciekawą rozrywkę całej rodzinie.
Info UM/opr red

Jedną z ciekawostek Centrum Nauki
jest motyw cegły stargardzkiej z kolegiaty.
91 573 09 96
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Strażacy odpowiadają na hejt
Strażacy z OSP Pęzino odpowiadają na hejt, jaki ich spotkał w internecie po jednym z
wezwań do pożaru. Poniżej zamieszczamy oświadczenie strażaków ochotników z Pęzina.

Strażacy z OSP Pęzino nie pracują w najlepszych warunkach o czym świadczy stan
techniczny budynku remizy

Jako strażacy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Pęzinie
chcieli byśmy przypomnieć
osobom śmiejącym się i hejtującym Nas przez to, że nasza jednostka nie wyjechała
do pożaru pola za miejscowością Pęzino, że jak sama
nazwa wskazuje jesteśmy
ochotnikami. Każdy z Nas
ma własne życie i nieraz nie
możemy wyjechać, aby pomóc. Jak każdy z nas wie,
wyjeżdżamy zawsze kiedy
tylko możemy. Już nie raz
zostawialiśmy swoje żony,
narzeczone,
dziewczyny,
dzieci, rodziny po to aby biec
i pomagać temu co jest w potrzebie, wiele razy budził nas
dźwięk syreny w nocy i nie
patrzeliśmy na to, że rano
musimy wstać i iść do pracy.
My jako druhowie robimy to
z pasji do tego, ale jak wiemy wielu z was uważa, że
jest to robione dla pieniędzy
więc chcemy sprostować wasze myślenie. Wszystkie pieniądze z wyjazdów każdy
z druhów oddaje na naszą
jednostkę aby móc się lepiej
wyposażyć w sprzęt lub nawet w wodę, której możemy
się napić w czasie akcji. Naprawdę staramy się poświęcać na tyle ile możemy oraz
wyjeżdżać za każdym razem, lecz nieraz nadchodzi
taki dzień jak dziś, gdzie nie
mogliśmy pomóc innym jednostkom przy pożarze.
Osoby chętne, które po-

REKLAMA
e-mail:
karolina sb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
redakcja@dziennikstargardzki.pl

święcą tyle czasu co my poświęcamy serdecznie zapraszamy w nasze szeregi i zobaczymy ile one będą razy
na wyjazdach. Lecz jednostka to nie tylko wyjazdy, ale
również dbanie o sprzęt i
remizę więc nie raz będzie
trzeba przyjść i pomóc wokół remizy jak i w remizie w
czasie wolnym, który byśmy
mogli poświęcić rodzinom.
Bardzo jest to przykre, że
nasze zaagażowanie w to co
robimy, ile wkładamy w to
czasu odbija się na nas negatywnie.
OSP Pęzino/red

Trwa rekrutacja do wyjątkowego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
„K&K Kultura Kształcenia”.

Jakie miejsce mogło powstać z połączenia sił dwóch wspaniałych kobiet, które się przyjaźnią, mają marzenia, pasję i zamiłowanie do kreatywnego nauczania?
Oczywiście Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „K&K Kultura
Kształcenia”.
Kamila i Katarzyna artystyczne dusze, jedna fotografuje, druga maluje, obie są nauczycielkami, uwielbiają podróże, mają ogromny szacunek
do ludzi i historii.
To właśnie dzięki nim szkoła ta słynie z niesamowitej atmosfery, wspaniałej kadry nauczycielskiej i co najważniejsze ciekawych lekcji.

W przepięknym starym budynku
z czerwonej cegły znajdującym się
w Szczecinie przy Ul. Niemierzyńskiej 17
odbywają się zajęcia.

Przeciw hejtowi na strażaków z OSP Pęzino powstała akcja, której patronują wójt
gminy Stargard wraz z radnymi
reklama

Sąsiedztwo ogromnego parku zachęca do prowadzenia lekcji w plenerze.
Panie Dyrektor Kamila i Katarzyna zapraszają swoich słuchaczy na spotkania z powstańcami, grupami rekonstrukcyjnymi, pisarzami oraz aktorami.
Kultura Kształcenia funkcjonuje już od dwóch lat, mogą się do niej zapisać osoby, które ukończyły szkołę podstawową, zawodową lub gimnazjum.
Szkoła może się pochwalić dużą zdawalnością swoich słuchaczy na egzaminie maturalnym.
Jest odpłatna. Miesięczne czesne to koszt 100 zł, ale jeśli weźmiemy pod
uwagę, ile oferuje swoim słuchaczom, koszt wtedy wydaje się naprawdę
niewielki.
O poranku każdy słuchacz jest witany pyszną aromatyczną kawą i ciasteczkiem.
Praktykowane są wyjścia do muzeum, kina lub teatru. Jak sama nazwa
wskazuje, szkoła stawia na kulturę, a więc słuchacze są zaznajamiani z jej
szczecińską odsłoną.
Klimat tego liceum, tego miejsca, budynku, ludzi, którzy go tworzą i którzy do niego uczęszczają, jest niesamowity. Indywidualne podejście do
każdego ucznia jest w nim bardzo ważne, o czym na każdym kroku Panie Kamila i Katarzyna przypominają. Wysoka kultura osobista, zaangażowanie i profesjonalizm obu pań mają ogromny wpływ na wzajemny szacunek, kulturę oraz odpowiedzialne podejście do nauki uczęszczających do
tej szkoły słuchaczy.
Jeśli nie podjęliście jeszcze decyzji o wyborze szkoły, to nie jest za późno,
a Kultura Kształcenia jest właśnie szkołą dla Was.
W tej szkole możecie się dużo nauczyć i co najważniejsze nigdy nie będziecie się nudzić.
Obecnie trwa rekrutacja, nie czekajcie, dołączcie do K&K.
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Wspólne badania Urzędu Marszałkowskiego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Jak epidemia wypłynęła na nasze zdrowie
psychiczne i naszą odporność?
Pandemia koronawirusa w nagły sposób, niemal z dnia na dzień zmieniła naszą rzeczywistość. Od połowy marca, starając się funkcjonować w nowej
codzienności, doświadczamy strachu o zdrowie i życie swoje oraz bliskich, borykamy się także z brakiem poczucia wsparcia i niepewnością jutra. To
wszystko ma bezpośredni wpływ na stan psychiki.
Mimo luzowania obostrzeń,
dolegliwości o podłożu depresyjno- lękowym dają coraz częściej
znać o sobie. Potwierdzają to psycholodzy i terapeuci oraz specjaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym. Projekt badawczy ma
przynieść odpowiedź na pytanie,
w jak dużym stopniu pandemia
wywiera na nas negatywny wpływ
o podłożu psychofizycznym.
Do badania prowadzonego
przez Zakład Pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dołączył
Wydział Współpracy Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego, który
zajmuje się także zadaniami w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Celem projektu realizowanego przez PUM pod kierownictwem dr Anny Cybulskiej i mgr
Kamili Rachubińskiej, jest ocena
funkcjonowania psychospołecznego Polaków w warunkach pandemii oraz personelu medyczne-

Siedziba PUMu w Szczecinie

Zaginął kot

2000 zł za znalezienie Franka
Minął miesiąc od zaginięcia
naszego ukochanego Franka.
Nie przestajemy szukać!!! Każdego dnia spędzamy ogrom
czasu na szukaniu i sprawdzaniu podpowiadanych przez
Państwa miejsc. Błagamy! Ktokolwiek widział Franka albo
wie gdzie może być przetrzymywany. Prosimy osoby posiadające działki na Na Grobli o
rozglądanie się!
Nagroda za znalezienie
Franka - 2000zł!
Prosimy o kontakt pod numerem 503186439
(ps)

go, przeciążonego codzienną pracą i stresem.
Uzyskane w trakcie prowadzonych badań dane umożliwią przygotowanie różnorodnych form
psychologicznego wsparcia, ze
szczególną selekcją zmiennych,
na które ma wpływ zjawisko pandemii. Analizie poddane zostaną
m.in. przykłady nasilenia lęku,
depresyjności, poczucia samotności oraz stresu wśród pracowników służby zdrowia. Badacze
dokonają także oceny jakości życia w warunkach pandemii oraz
zaburzeń, wywołanych stresem
potraumatycznym, wywołanym
przez przymus funkcjonowania w
rzeczywistości COVID- 19.
Do udziału w badaniach Wicemarszałek Województwa Olgierd Kustosz zaprasza w imieniu
Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wszystkich mieszkań-

ców Pomorza Zachodniego i pracowników służby zdrowia. Badanie posiada pozytywną opinię
Komisji Bioetycznej PUM. Linki
do kwestionariuszy można znaleźć na stronie Starostwa Powiatowego.
Kwestionariusze badań będę
dostępne do września.
Na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące projektu odpowiedzą prowadzące badania, najlepiej w formie mailowej. Zainteresowani mogą nawiązać kontakt pod adresem:http://anna.cybulska@pum.
edu.pl oraz http://kamila.rachubinska@pum.edu.pl.
Uzyskane w ten sposób dane
okażą się bardzo cenne w określeniu kondycji psychicznej
mieszkańców regionu, oraz
zdolności adaptacji w warunkach pandemii.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Kącik Młodych Poetów
W ramach cyklu pokonkursowego Turnieju Jednego
Wiersza „O strunę z harfy Homera”, organizowanego
przez Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, prezentujemy wiersz autorstwa Kacpra Trzeciaka z Zespołu Szkół
nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie, pt. „Poranek”
Budzę się
Pościel wygnieciona lekko odkryta
Ciepła jakby dopiero wstała
Lecz jej tu nie ma
Zapach perfum kieruje mnie ku kuchni
Jest tam tylko jej kubek
Kubek a na jego dnie resztka fusów z kawy
Wyszła
Wyszła i nie wróci
Już nigdy... tęsknię
Zostały zdjęcia i zanikająca woń
Budzę się
ogłoszenie

Wójt Gminy Kobylanka
zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność
Gminy Kobylanka – zarządzenie nr 60/2020
z dnia 16 lipca 2020 r.
Z wykazem można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12 lub
na stronie internetowej
www.bip.kobylanka.pl.
91 573 09 96
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Wrócili do walki piłkarze z niższych lig

Wymarzony początek IV-ligowców
W rozpoczętych w weekend rozgrywkach piłkarskiej IV ligi wystartowały dwa zespoły reprezentujące powiat stargardzki. Zwycięstwo na inaugurację sezonu 2020/21 odnieśli podopieczni Marcina Narkuna z Polskiego Cukru Kluczevia, a także debiutujący na tym szczeblu Biali Sądów. Natomiast
gracze rezerw Błękitnych Stargard pierwsze spotkanie w nowym sezonie rozegrają dopiero w sierpniu.

Z lewej strony bohater meczu Sebastian Inczewski

Przeszło 4 miesiąca czekali kibice i piłkarze na wznowienie rozgrywek w niższych
klasach. Tylko rozgrywki na
szczeblu centralnym zostały bowiem dokończone „normalnym” trybem. Wreszcie
nadeszła jednak pora na IV-ligowców, którzy w sobotę powrócili na ligowe boiska. W
dobrym stylu sezon zainaugurowali zatem piłkarze Polskiego Cukru Kluczevia Stargard
i Białych Sądów. Na pierwszy
mecz czekają natomiast Błękitni II Stargard.
Jedenasty sezon z rzędu na
boiskach zachodniopomor-

skiej IV ligi piłkarze Polskiego Cukru Kluczevia Stargard
rozpoczęli od zwycięstwa z
Orłem Wałcz, 2:0. Na inauguracyjne spotkanie sezonu
2020/21 na stadion przy ul.
Niemcewicza przybyło zresztą sporo stęsknionych za piłkarskimi emocjami kibiców.
W pierwszej połowie nie mieli
jednak okazji podziwiać efektownych akcji czy to z jednej,
czy z drugiej strony. Waleczne
Orły rozpoczęły mecz z impetem, lecz wraz z upływem
czasu tracili wigor. Bardziej
doświadczona ekipa Kluczevii przejmowała inicjaty-

wę. Strzały Radosława Surmy
czy Kamila Bartoszyńskiego
w I połowie zdołał wybronić
bramkarz Orła. Nie wykorzystał dogodnej sytuacji również
Grzegorz Magnuski, który zamiast podawać, strzelił niecelnie. W 62. minucie gospodarze przeprowadzili jednak
pierwszą bramkową akcję. W
polu karnym piłkę otrzymał
Michał Magnuski. Ładnym
zwodem uwolnił się od opieki obrońcy i mierzonym strzałem wyprowadził „cukrowników” na prowadzenie. Następnie dwie szanse, z których
jedną wykorzystał, otrzymał
wypożyczony z Błękitnych
Stargard, Gracjan Groński. W
82. minucie na raty pokonał
bramkarza z Wałcza i ustalił wynik na 2:0 dla Polskiego
Cukru. – Kolejne spotkanie o
punkty rozegramy dopiero 8
sierpnia. Czeka nas bowiem
pauza, a mecz z rezerwami
Błękitnych został przełożony. Z tego względu, aby nie
wypaść z rytmu meczowego,
prawdopodobnie rozegramy
dwa sparingi, z Wartą Gorzów
oraz Stalą Lipiany – mówi kierownik ZKS-u, Dariusz Kościukiewicz.
W niedzielę swój pierwszy
mecz na poziomie IV ligi ro-

ogłoszenie

NACZELNIK URZĘDU
SKARBOWEGO
w STARGARDZIE

ZAWIADOMIENIE
O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie działając jako organ egzekucyjny, na podstawie
art. 108§1ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2019r., poz. 1438 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że posiada do sprzedaży w trybie
sprzedaży „z wolnej ręki” rzeczy ruchome, stanowiące części zamienne do maszyn rolniczych,
należące do Agrostar Sp. z o.o., 73-110 Stargard, ul. Gdańska 1/5.
Szczegółowa specyfikacja ruchomości przeznaczonych do sprzedaży zawarta jest w załączniku nr 1
do niniejszego zawiadomienia, który dostępny jest w wersji elektronicznej ogłoszenia, umieszczonej
na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz w siedzibie urzędu.
Cena sprzedaży w trybie „z wolnej ręki” wynosi nie mniej niż 1/3 wartości szacunkowej.
Przedmiotowe ruchomości można oglądać w godzinach otwarcia urzędu w budynku drugiej siedziby, mieszczącym się przy ul. Partyzantów 5, 73-110 Stargard;
Oferty zakupu w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie tut. Urzędu do 31.07.2020r. do
godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty).
W przypadku wpływu kilku ofert, zostanie wybrana oferta z zaoferowaną najwyższą kwotą zakupu.
Odbiór ruchomości następuje własnym transportem z miejsca przechowywania tj. 73-110 Stargard,
ul. Partyzantów 5. Koszty związane z odbiorem i transportem ponosi kupujący. Cena sprzedaży ww.
ruchomości zawiera podatek od towarów i usług. Tut. organ egzekucyjny po dokonanej sprzedaży wystawi fakturę VAT.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie nie odpowiada za ewentualne wady sprzedawanych
ruchomości, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji oraz nie udziela gwarancji ani rękojmi
na zakupione przedmioty. Zastrzega się prawo do odwołania sprzedaży bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 91 578-82-71.
redakcja@dziennikstargardzki.pl

W 62 minucie Michał Magnuski otworzył wynik meczu Kluczevia - Orzeł

zegrali piłkarze Białych Sądów. Rewelacja ostatnich lat,
absolutny beniaminek, podejmował na własnym boisku Inę
Goleniów. I w starciu z etatowym IV-ligowcem wyglądał znacznie dojrzalej. Podopieczni Piotra Kaczora od
początku spotkania przeważali i częściej zagrażali bramce przeciwnika. Idealnej sytuacji nie wykorzystał jednak
w 19. minucie Sebastian Inczewski, a nieco później Krystian Wójcik. Przyjezdni próbowali odpowiadać strzałami z dystansu, ale po zmianie stron wywalczyli rzut kar-

zyjnym, płaskim uderzeniem
z 16 metra. Natomiast sześć
minut później z jeszcze większej odległości oddał znakomity strzał w okienko bramki Iny i zapewnił prowadzenie
swojej drużynie. Ina w doliczonym czasie gry miała okazję do wyrównania, ale ostatecznie mecz zakończył się
zwycięstwem gospodarzy, 2:1.
Tym sposobem Biali doskonale zainaugurowali debiutancki
sezon w IV lidze. W sobotę o
godz. 17:00, w 2. kolejce zagrają z Olimpem w Gościnie.
Dopiero 1 sierpnia pierwszy mecz o punkty rozegra

Polski Cukier Kluczevia Stargard - Orzeł Wałcz 2:0 (0:0)
Bramki: M. Magnuski (62`), Groński (82`)
Kluczevia: Ufnal – Kościukiewicz, Szczygielski, Wiśniewski,
Banach, P. Surma, Groński, R. Surma, Bartoszyński,
M. Magnuski (90` Wolski), G. Magnuski (88` Wrzeszcz).
Biali Sądów – Ina Goleniów 2:1 (0:0)
Bramki: Inczewski 2 (72 i 78`) – Banachewicz (50` k.)
Biali: Mazurek – Piekarek, Pustelnik, Nitecki, Kmieć
(90` Białek), Korcz (70` Pabich), Nawrocki (45` Błaż, 73`
Surdacki), Gicewicz, Ćwiek, Wójcik (81` Garbicz), Inczewski
Pozostałe wyniki 1. kolejki IV ligi:
Wieża Postomino - GKS Leśnik Manowo
Polonia Płoty - Lech Czaplinek 			
Gryf Kamień Pom. - Rega Trzebiatów		
Iskierka Szczecin - Hutnik Szczecin 		
Rasel Dygowo - Darłovia Darłowo 		
Sokół Karlino - Olimp Gościno			
Mechanik Bobolice - MKP Szczecinek 		
Vineta Wolin - Sparta Węgorzyno		
Błękitni II Stargard - pauza
ny, który na bramkę zamienił
Damian Banachewicz. Rozjuszeni gospodarze w odwecie jeszcze odważniej ruszyli do natarcia. Efektem tego
były dwie bramki autorstwa
najskuteczniejszego
gracza
Białych – Inczewskiego. Najpierw w 72. minucie doprowadził do wyrównania precy-

3:0,
2:1,
2:3,
0:1,
1:2,
5:0,
1:2,
2:2,

natomiast trzeci przedstawiciel naszego powiatu w IV lidze – Błękitni II Stargard. Dla
podopiecznych Roberta Gajdy trzeci z rzędu sezon na
tym szczeblu rozpocznie pojedynek z Raselem Dygowo.
Wreszcie cztery dni później
odbędzie się mecz derbowy
Błękitni II kontra Kluczevia.
M.B.
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Błękitni stanęli nad przepaścią

Dramat na stadionie
przy ul. Ceglanej
W niedzielę na stadionie przy ul. Ceglanej piłkarze Błękitnych Stargard doznali piątej z
rzędu domowej porażki. Po bardzo ekscytującym pojedynku przegrali z Garbarnią Kraków, 2:3. Nie wykorzystali dwukrotnego prowadzenia i ostatecznie znaleźli się w strefie
spadkowej. Za tydzień w Poznaniu zakończą sezon meczem z rezerwami Lecha Poznań i
tylko wygrana oraz korzystne wyniki innych spotkań zapewnią im utrzymanie w II lidze.

Krystian Sanocki był najaktywniejszym piłkarzem Błękitnych w meczu z Garbarnią.

Mecz 33. kolejki rozgrywek II
ligi pomiędzy Błękitnymi Stargard a Garbarnią Kraków miał
kolosalne znacznie dla obu drużyn. Wygrana jednym i drugim
zapewniała spokojny byt II-ligowy na następny sezon. Stargardzianie przystępowali do niego
w dobrych nastrojach, po wygranej odniesionej na boisku w
Legionowie. Natomiast popularni „Garbarze” mieli za sobą
środową porażkę z Bytovią u
siebie.
Na trybunach zasiadło kilkuset kibiców stargardzkiego II-ligowca, którzy liczyli na pierwszą
domową wygraną swojej drużyny po przerwie spowodowanej pandemią. Mecz nie potoczył się jednak ponownie po ich
myśli. W pierwszych dwudziestu minutach obie strony grały bardzo zachowawczo, ale to

była tylko cisza przed burzą. Od
24 do 36 minuty padły bowiem
aż cztery bramki – po dwie dla
każdej z walczących stron. Wynik otworzył świetnym, płaskim
uderzeniem z linii pola karnego wychowanek Błękitnych Bartosz Sitkowski, dla którego było
to pierwsze trafienie w obecnym
sezonie. Pięć minut później goście odpowiedzieli celnym strzałem głową Michała Feliksa, który wykorzystał dobre dośrodkowanie z rzutu wolnego. Kolejny
atak Błękitnych przyniósł bramkę strzeloną przez Krystiana Sanockiego, a po dwóch minutach
do wyrównania doprowadził Litwin Donatas Nakrosius, choć
nieco wcześniej jeden z zawodników Garbarni pomógł sobie
w zagraniu ręką. Mieliśmy więc
prawdziwą kanonadę strzelecką
w pierwszych 45 minutach gry.

O wszystkim decydowały
więc długie minuty drugiej połowy. Agresywniej rozpoczęli
je gospodarze. Po godzinie gry
stworzyli sobie cztery dogodne sytuacje. Krystian Sanocki
(dwukrotnie), Jakub Szrek i Hubert Sadowski nie zdołali jednak zamienić ich na bramki. A
to brutalnie zemściło się chwilę
później. Pierwszy ciekawy atak
przyjezdnych w drugiej części
zakończył się bowiem powodzeniem. W sytuacji sam na sam
świetnie zachował się Krzysztof
Szewczyk i wyprowadził Garbarnię na prowadzenie. Ostatnie
minuty nie zmieniły już rezultatu. Próbował wprawdzie jeszcze
kapitan biało-niebieskich Wojciech Fadecki, a po wejściach
Patryka Paczuka i Mateusza
Kompanickiego sędzia spotkania mógł odgwizdać rzut karny. Nie uczynił jednak tego i po
94 minutach zakończył pojedynek. Piłkarze Garbarni zapewnili sobie tym samym utrzymanie w II lidze i w doskonałych
nastrojach powrócą do Krakowa. Natomiast Błękitni załamani szybko udali się do szatni. W
kiepskim stylu pożegnali się z
kibicami, a w najbliższą sobotę
staną przed arcytrudnym zadaniem utrzymania II ligi w Stargardzie. O godz. 17:00 rozpoczną ostatni mecz sezonu, z rezerwami Lecha w Poznaniu. Będą
to spotkanie musieli wygrać! W
innym przypadku, po sześciu latach, pożegnają się ze szczeblem
centralnym.

Błękitni Stargard – Garbarnia Kraków 2:3 (2:2)
Bramki: Sitkowski (24`), Sanocki (34`) – Feliks (29`), Nakrosius
(36`), Szewczyk (67`)
Błękitni: Rzepecki – Szrek, Ostrowski, Sadowski, Sitkowski,
Krawczun (74` Kompanicki), Sanocki, Łysiak (74` Polkowski), Cywiński (87` Bednarski), Fadecki, Paczuk (86` Bochnak).
Garbarnia: Kozioł – Kowalski, Kujawa, Masiuda, Mruk, Marszalik (46` Serafin), Szewczyk (90` Radwanek), Nakrosius, Kołbon,
Kuczak, Feliks (79` Wyjadłowski).
Pozostałe mecze 33 (przedostatniej) kolejki:
Resovia - Widzew 1:0,
Gryf - Górnik P. 0:3,
Olimpia - Legionovia 2:1,
Stal St. W. - GKS 2:0,
Skra - Pogoń 2:2,
Górnik Ł. - Stal Rz. 2:2,
Bytovia - Lech II 1:1,
Znicz - Elana 3:2.
Tabela II ligi:
1.
Górnik Łęczna		
2.
Widzew Łódź		
3.
GKS Katowice		
4.
Resovia Rzeszów		
5.
Bytovia Bytów		
6.
Olimpia Elbląg		
7.
Stal Rzeszów		
8.
Górnik Polkowice
9.
Lech II Poznań		
10. Garbarnia Kraków
11. Skra Częstochowa
12. Stal Stalowa Wola
13. Pogoń Siedlce		
14. Znicz Pruszków		
15. Błękitni Stargard		
16. Elana Toruń		
17.
18.

Legionovia Legionowo
Gryf Wejherowo		

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

60
59
58
51
51
50
48
47
47
47
47
46
46
46
44
38
24
14

45-37
65-36
56-39
49-31
48-46
44-35
51-44
58-45
49-44
43-38
37-40
45-46
51-53
48-52
51-53
44-54
33-62
23-85

M.B.

91 573 09 96
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Konferencja
PGE Spójni Stargard

INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna

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

Skład
skompletowany,
przygotowania
rozpoczęte

Dyżur nocny
Przychodnie Poradnie
Szpital Centrala
Przychodnia nr 6

Kilka dni temu odbyła się konferencja prasowa, podczas
której włodarze PGE Spójni Stargard zaprezentowali
skład zespołu na najbliższy sezon oraz plan przygotowań.
W tym czasie koszykarze rozpoczęli treningi, a pierwszy
mecz w PLK rozegrają 29 sierpnia.

Pierwszym punktem wtorkowej konferencji było przedstawienie składu PGE Spójni Stargard na sezon 2020/2021. Dokonał tego prezes klubu, Paweł
Ksiądz. Sztab szkoleniowy stargardzkiego ekstraligowca będzie
się składał z: Jacka Winnickiego
(I trener), Macieja Raczyńskiego (II trener), Michała Trypucia (asystent trenera), Marcina
Morasa (trener przygotowania
motorycznego), Macieja Dubija, Cezarego Woźnego (fizjoterapeuci) oraz Ireneusza Purwinieckiego (kierownik drużyny).
W tym gronie zabrakło Grzegorza Gromka, który po 25-latach współpracy ze Spójnią zrezygnował z pełnienia dotychczasowej funkcji. Skład drużyny został ustalony już kilkanaście dni wcześniej, a złożony jest
z następujących zawodników:
Dominik Grudziński, Omari
Gudul, Oliwier Korolczuk, Mateusz Kostrzewski, Filip Matczak, Kacper Młynarski, Mateusz Pryć, Troy Simmons, Baylee
Steele, Szymon Szmit, Tomasz
Śnieg i Ricky Tarrant Jr. – Drużyna składa się z ośmiu zawodników wiodących, w tym z czterech obcokrajowców, który będzie uzupełniany zawodnikami
miejscowymi. Możliwości finansowe nie pozwoliły nam na
redakcja@dziennikstargardzki.pl

91 578 54 66

zbudowanie szerszej kadry. Posiadamy jednak pewne rezerwy i w miarę potrzeby będziemy mogli dokonać wzmocnień
w trakcie sezonu – dodał trener
Jacek Winnicki.
Okres przygotowawczy rozpoczęły badania lekarskie. Natomiast od soboty koszykarze
PGE Spójni wznowili treningi.
W okresie przygotowawczym
rozegrają po dwa pojedynki z
Wilkami Morskimi ze Szczecina, Arką Gdynia oraz Śląskiem
Wrocław. 8 sierpnia w Stargardzie odbędzie się także mecz towarzyski ze Stelmetem Zielona
Góra. W planach jest ponadto
rozegranie kilku spotkań z drużynami z niższych lig. Nie odbędzie się natomiast coroczny Memoriał im. Romana Wysockiego, w którym rywalizowały najsilniejsze drużyny województwa
zachodniopomorskiego.
Rozpoczęcie
sezonu
2010/2020 Polskiej Ligi Koszykówki zaplanowane jest na 26
sierpnia. Tego dnia odbędzie
się mecz o Suzuki Superpuchar
Polski, w którym Anwil Włocławek zmierzy się ze Stelmetem
Zielona Góra. Natomiast pierwsze mecze ligowe zostaną rozegrane w sobotę, 29 sierpnia.
M.B.

Poradnia Medycyny Pracy
Fam Med
NZOZ „Zachód”

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

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

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

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

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

Zakład Leczenia Zwierząt
91 5620123
Gmina Ińsko
Urząd Gminy
91 5623025
Urząd Pocztowy
91 5623180
MGOPS
91 5621024
Ośrodek Zdrowia
91 5623016
Przychodnia Rodzinna
91 5623771
Stomatolog Filip Stelter
693090222, lub
91 5623016
Apteka Granulka 915623751 lub 503191220
Posterunek Policji
91 4813594
Gmina Suchań
Urząd Gminy
91 5624015
MGOPS
915624015
Urząd Pocztowy
91 5624088
NZOZ
91 5624020
Apteka (przy Palu Rynek)
91 5624022
Gab. Stomatologiczny Teresa Cieślak
91 5624606
Gab. Weterynaryjny
Sadowski Jerzy
507050495
Posterunek Policji
91 4813590
Straż Miejska
91 5624089

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

Gmina Marianowo
Urząd Gminy
91 5613866
Urząd Pocztowy
91 5613820
GOPS
91 5613866
NZOZ
91 5613810
Punkt Apteczny Medica
91 5618210
Gab. Stomatologiczny Maja Kucharczyk
601111111
Gab. Stomatologiczny Agnieszka
MatkowskaMatysik
602516095
Gmina Stara Dąbrowa
Urząd Gminy
91 5739820
Urząd Pocztowy
91 5613520
GOPS
91 5613568 lub 91 8356898
Poradnia Medycyny Rodzinnej Cztery Pory
Roku
91 3972295
Gab. Stomatologiczny Magdalena
Brożek-Sztajnke
663773208
Gabinety stomatologiczne:
Vegadent
91 5782889
NZOZ MK Wasilewscy
669780309
ArtMedica
91 3076644
Rawicki Wojciech
601554441
NZOZ Mazur
91 5733660
Wedent
91 5615155
NZOZ Os. Zachód B14
91 5737373
Dentimex
91 5737339
DentalRondo
91 8340505
Węcławik Maria
91 5733311
Horak B, Kościelniak M.
91 5782325
DKdent Kozaczyńska
91 5761117
Rychterowicz J., AnikoWłodarczyk M.
607996697
Centrum Zdrowia
604340927
Iwona KmieciakKulesza
91 5784744
Szajko Dorota
602798068
Romuald Bąk, Szafranek Elżbieta 91 5781215
Ługowska Lucjana
91 5786997
Anna Matysiak
601750804
Roman Hamulak
91 5786242
Kłeczek Joanna
91 4694135
WaliszewskaWoźniak Lucyna
91 5775872
Unidental
91 5731416
Duodent II
91 5786185
DmowskaKlemm Ewa
91 5775401
MDent
91 5781994 lub 502462038
Brzozowska Jolanta
91 5786855
Duodent
91 5733207
Frydryszewska Elżbieta
91 5776662
Goryczko Alicja
91 5731852
Kucharska Bożena
91 5760081
Wojsowicz Agata
91 5781902
LenkajtisWalczowska Małgorzata 603589011
Matysiak Anna
91 5770200
Medis
91 5772600
RybickaKania Anna
91 5762630
Stankiewicz Grażyna
91 5775951
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domów od podstaw, przekładek dachów, docieplenia, układanie kostki, różne
rodzaje. Tel. 607 137 081;
• Transport, przeprowadzki,
opróżnienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638
• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

s ł ow o

NIERUCHOMOŚCI

• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2 pokojowe z balkonem. Stargard. Płacę gotówką. Tel. 727-943-562
• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 57641-10, lub 695-986-397
• Wynajmę 4 pokojowe
mieszkanie na parterze.
Kompletnie wyposażone.
Tel. 880-635-651
• Cisewo działka pod budowę 1000 m2. 660 206 833
• Linówko, działka pod budowę lub rekreację nad jeziorem. 660 206 833
• Sprzedam działki pod zabudowę ok. 1000 m2 w
Nowogardzie przy Asnyka. Tel. 501 307 666
• Sprzedam działki budowlane w Ostrzycy i Ogorzelach
603 198 280
MOTORYZACJA
• Sprzedam 2 silniki do Zetora i 4
koła pełne do koparki Fuks. Dzwonić po 18.00. Tel. 692-598-580

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

PRACA

• Sprzedam stalowe felgi do
VW Golf V, 4 szt. 15”, tel 605
522 340
• Sprzedam opony zimowe Michelin Primacy Alpin 225 55
R16, 4 szt. , tel. 605 522 340
ROLNICTWO

• Kupię każdy ciągnik rolniczy – stan obojętny, tel. 694
400 305
• Kurki
odchowane
600539790
• Sprzedam
mieszankę
zbożową, kosiarkę dyskową,
kombajn zbożowy Bizon,
przyczepa jednoosiowa, beczka do wody 3000 l, przyczepa ośmiotonowa, dmuchawa
do zboża, żmijka, obora do
wynajęcia na działalność. Tel.
667 477 772
• Koszenie
mulczowanie
łąk. Belowanie siana i
słomy, tel 608 01 39 95
• Ziemniaki paszowe. 608 01
39 95
• Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718
USŁUGI

• Wnoszenie-znoszenie mebli oraz innych gabarytów
-firma Kuba Meble Stargard. Tel. 698196 463
• Budowa domów i remonty, wolne terminy. 601 676  
404
• Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608
013 995
• Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyjmie zlecenie na budowę

• Blacharza/lakiernika/mechanika zatrudnię - tel.
603-742-034
• AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wymagany
j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do 1500
euro/mies. ,wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825 lub 737886-919 lub 737-489-914
• Zatrudnię kierowcę kat.
C+E, transport krajowy. Tel.
509-740-304
• Praca w Szwecji/okolice
Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel.
+46762185566 – Daniel
• Zatrudnię mechanika samochodów ciężarowych.
885 555 263
• Zatrudnię murarzy. Dobre
warunki. tel. 502 568 622
• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w
Szwecji. Wszelkie informacje pod nr telefonu: +46 762
18 55 66 – Daniel
• Zatrudnię elektryków mogą
być emeryci cały, pół, ćwierć
etatu praca na budowie lub w
warsztacie. Tel. 606 824 461

INNE

• Sprzedam płyty warstwowe. Tel. 507 893 890
• Kupię stare polskie komiksy
i literaturę polską. Tel. 790
716 816
• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
• Sprzedam zegarek Samsung Galaxy Gear Fit, nowy,
tel. 605 522 340
• Sprzedam TV plazmowy 42
cale LG, z dyskiem twardym,
tel. 605 522 340
• Sprzedam szafkę kuchenną
brązowo-biała, z płytą indukcyjną, z blatem, tel. 605
522 340
• Sprzedam sofę skórzaną trzyosobową typu SO-

•

•
•
•

NIA 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

•

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

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

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE
Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

993

(całodobowe)

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
91 573 09 96
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21-23.7.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

ZATRUDNI

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

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

23.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

24.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
25.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
26.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
27.07.2020 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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