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Mieszkańcy zaniepokojeni

Flaga LGBT wciśnięta w dłoń statuy kolejarza

Radny oburzony incydentem
Przed kilkoma dniami opinia publiczna w Stargardzie została poruszona incydentem,
do jakiego doszło na Rynku Staromiejskim, gdzie ktoś anonimowy wcisnął flagę LGBT
w dłoń statuy stargardzkiego kolejarza.

Flaga LGBT powiewała wściśnięta przez kogoś anonimowo w rękę statuy kolejarza. Foto - Goniec Stargardzki

Incydent wywołuje ożywioną
dyskusję w mieście. Dla informacji, LGBT czyli z angielskiego Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender
– jest to skrótowiec odnoszący
do ideologicznego ruchu lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych.
Pytamy radnego Norberta Śliwę o komentarz do zaistniałej sytuacji – Jeżeli ktoś chce wyrażać
swoje poglądy, to na pewno nie w

ten sposób – mówi Norbert Śliwa
– Wydaje mi się, że ktoś miał chęć
chwilowego zaistnienia, wywołania taniej sensacji, niż rzeczywistego zamanifestowania swoich
poglądów. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem jakiejś ideologii, to zawsze
może zrobić to otwarcie a nie robić takie rzeczy, zwłaszcza tykając kolejarza, który jest symbolem
Stargardu i powinien być wolny
od wszelkich ideologii. Taka fla-

ga z pewnością nie powinna pojawić się na czymś, co stanowi symbol pionierów Stargardu. Przede
wszystkim nasz kolejarz symbolizuje tych ludzi, którzy dokonywali w czasach pionierskich, zaraz po wojnie, pracy u podstaw,
by odtworzyć tkankę miejską i
społeczną, którzy wreszcie chcieli Stargardu wolnego i bezpiecznego. Jeżeli ktoś chce rzeczywiście promować LGBT, to niech
odpowiedzialnie stanie z tą flagą
w miejscu publicznym – podkreśla radny – Są dowody na to, że
jest to ideologia niebezpieczna.
Zresztą pokazują też to przypadki na całym świecie – zaznacza N.
Śliwa.
- Jako człowiek wierzący
uczestniczę w procesjach z krzyżem. Ale nikomu nie umieszczam krzyża np. w domu. Osobiście, czuję się odpowiedzialny za
realizowanie wartości, które sam
wyznaję, robię to jawnie i otwarcie a nie anonimowo. Jeżeli natomiast ktoś identyfikuje się z ideologią LGBT, to ja to szanuję, ale
niech ta osoba stanie z tą flagą np.
na rynku. Wtedy dopiero moglibyśmy sobie kulturalnie i spokojnie porozmawiać o naszych poglądach. Zapraszam więc osobę,
która to zrobiła. Niech stanie odpowiedzialnie z tą flagą. Pierwszy
przyjdę z nią porozmawiać – deklaruje Norbert Śliwa.
Piotr Słomski

W Morzyczynie auto przygniotło
mężczyznę

Jak poinformował rzecznik prasowy stargardzkiej Straży Pożarnej
Rafał Matysik 1 sierpnia około godziny 2 w nocy strażacy otrzymali
zgłoszenie o mężczyźnie uwięzionym pod autem na parkingu komi-

su samochodowego w Morzyczynie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy wyciągnęli mężczyznę spod pojazdu i przekazali
obecnemu na miejscu zespołowi
ratownictwa medycznego. Niestety

Mieszkańcy zauważyli ostatnio opatrunek w postaci plastra na głowie wiceprezydenta Stargardu Piotra Mynca i
pytają z niepokojem, co się stało.

Piotr Mync zastępca prezydenta podczas konferencji prasowej wzbudził zainteresowanie widocznym na czole plastrem

Skontaktowaliśmy się z Piotrem Myncem, który wyjaśnił,
że był to nieszczęśliwy wypadek. – Poślizgnąłem się w łazience i niefortunnie uderzyłem
w głowę – mówi wiceprezydent.

Jak ustaliliśmy, w wyniku upadku doszło do rozcięcia skóry na
czole i trzeba było założyć szwy.
Na szczęście, możemy uspokoić mieszkańców, że rana już się
zagoiła.
(ps)

Ogłoszenie

Bezpłatne badania
tomografii komputerowej
- krótkie terminy – szybkie opisy (do 10 dni)

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp z o.o. zaprasza na
bezpłatne badań tomografii komputerowej na podstawie
skierowania od lekarza specjalisty.
Pacjencie !!!

W miniony weekend na terenie jednego z komisów samochodowych w Morzyczynie
doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginął mężczyzna.

Na terenie jednego z komisów samochodowych w Morzyczynie auto przygniotło
mężczyznę

Opatrunek na czole
wiceprezydenta

mężczyzny nie udało się uratować.
Jak poinformował rzecznik prasowy stargardzkiej Policji podkom.
Krzysztof Wojsznarowicz Policja
pod nadzorem prokuratury ustala okoliczności w jakich doszło do
tego tragicznego zdarzenia.
Nieoficjalnie wiadomo, że do
zdarzenia doszło podczas próby
kradzieży katalizatora z pojazdu.
Lewarek, który podtrzymywał samochód osunął się w wyniku czego auto przygniotło leżącego pod
nim mężczyznę. Ponadto wiadomo, że w momencie tragicznego
zdarzenia mężczyzna nie był sam
na terenie komisu.
red

Jeśli masz skierowanie na badanie tomografii komputerowej
wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
który realizuje finansowane przez nFZ świadczenia opieki
zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna
(AOS), lub rehabilitacja lecznicza, lub opieka psychiatryczna
i leczenie uzależnień to zapraszamy do zarejestrowania się
osobiście w rejestracji RTG lub telefonicznie pod numerem:
91 4664367 lub 600 078 588
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
od godziny 08:00 do 19:00.
Zapraszamy serdecznie!!!
___________________________________________

Bezpłatne badania
w ramach pracowni
endoskopowej
na – wykonywanie badań
gastroskopii i kolonoskopii
- krótkie terminy

zapraszamy do zarejestrowania się osobiście w rejestracji
centralnej lub telefonicznie pod numerem:
91 4664364 lub 91 4664369
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
od godziny 08:00 do 18:00.

Zapraszamy serdecznie!!!
91 573 09 96
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Dworcowa, Słowackiego, Reja – dzieci nie mają gdzie się bawić i składają petycję w urzędzie

Panie prezydencie, potrzebujemy placu zabaw!
Wczoraj, tj. we czwartek 6 sierpnia, do prezydenta Stargardu Rafała Zająca, została złożona petycja, w której mieszkańcy a przede wszystkim dzieci z
ulic Słowackiego od 1 do 3, Dworcowej (18 do 21) i Reja, wnioskują o budowę placu zabaw. Wszystko to spowodowane jest tym, że w ciągu ostatnich
lat, w miejscu w którym mieszkają piaskownice i plac zabaw zostały zlikwidowane.

Dzieci z bloków przy Dworcowej, Słowackiego i Reja chcą mieć plac zabaw i piaskownice. Niektórzy dorośli się tutaj wychowywali i jeszcze pamiętają zabawy w
zlikwidowanych piaskownicach

Dzieci składają petycję do Prezydenta w sprawie budowy placu zabaw

- Naszą petycję podpisało ponad 60 rodzin – informuje w
rozmowie z Dziennikiem Stargardzkim Paweł Koszowski –
Podpisy zbierały same dzieci. To
właśnie one wyszły z taką inicjatywą – podkreśla pan Paweł.
O całej sprawie kilka dni wcześniej poinformowała nas pani
Anna – Czy ktoś może zareago-

Słowackiego 3 - Tu jeszcze kilka lat
temu znajdował się plac zabaw. Został
zlikwidowany. Obecnie parking

wać na tę sytuację, jaką mamy
na terenie między blokami przy
Słowackiego 1, 2 i 3, Dworcowej
i Reja. W ciągu ostatnich lat zli-

kwidowano tutaj wszystkie piaskownice. Dzieci nie mają gdzie
się bawić – zaznacza z oburzeniem pani Anna – Jedynym
miejscem zabawy stał się okoliczny trzepak, który na dodatek
znajduje się przy budynku, który jest otoczony taśmą ostrzegawczą i widnieje też napis na
ścianie, że budynek grozi zawaleniem – mówi mieszkanka.
Na miejscu rozmawiamy również z dziećmi mieszkającymi w
wymienionych blokach - Kiedyś
był tutaj plac zabaw, ale został
zlikwidowany – mówi Nikola. –
Piaskownicę zlikwidowano niedawno, a plac kilka lat temu.
- Teraz wcale nie mamy miejsca do zabawy – dodaje Zuzia –
Chcieliśmy, żeby był tutaj plac.
Zbieraliśmy pod tym podpisy
do prezydenta.
Do sprawy po skierowanym
przez nas zapytaniu, ustosunkowała się Ewa Pilarczyk, zastępca
prezesa ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej - Piaskownica została zlikwidowana w lipcu tego roku, ze względu na jej stan techniczny, a także

Jedna z piaskownic znajdowała się przy bloku na Słowackiego 1. Teraz została już
tylko ławeczka
redakcja@dziennikstargardzki.pl

fakt, iż korzystali z niej jedynie
mieszkańcy nieruchomości przy
ul. Dworcowej. Nieruchomości
te nie są zarządzane przez Spółdzielnię, a ich mieszkańcy nigdy nie partycypowali w kosz-

nuję zwrócić się do zarządców
nieruchomości przy ul. Dworcowej – zaznacza E. Pilarczyk.
Jak widać, sytuacja nie jest łatwa. Miejsca do zabawy, takie jak
piaskownice i plac zabaw zostały
polikwidowane, natomiast zdaje się, że nikt nie zwrócił uwagi, że dzieci nie będą miały gdzie

ły petycję u prezydenta, przybywając na czele z panem Pawłem Koszowskim, który sporządził petycję. A może teraz na
cały ten fakt zwróci uwagę adresat petycji i człowiek, który ma
siłę sprawczą, choćby z racji na
autorytet, jakim się cieszy w lokalnej społeczności, czyli prezy-

Mieszkające tutaj dzieci muszą się bawić przy budynku, który grozi zawaleniem

tach utrzymania jakiegokolwiek
placu zabaw – informuje urzędniczka - W miejscu zlikwidowanej piaskownicy założony zostanie zieleniec. Ponadto na wniosek mieszkańców nieruchomości przy ul. Słowackiego 1, 3
oraz Reja 2, które są zarządzane przez Spółdzielnię, w miejscu
dawnego placu zabaw, kilka lat
temu utworzono miejsca postojowe, których w tamtym rejonie
bardzo brakowało. Istotnym jest
fakt, że w przypadku Wspólnot
Mieszkaniowych to większość
współwłaścicieli nieruchomości
decyduje o przeznaczeniu danego terenu i może podjąć uchwałę o realizacji danego przedsięwzięcia oraz sposobie jego finasowania. W tej sprawie propo-

się bawić. Trochę jak w starym
przysłowiu, że „dzieci i ryby głosu nie mają”. Dzieci jednak potrafiły upomnieć się o swoje i w
dniu wczorajszym same złoży-

Tu jeszcze do niedawna była piaskownica

dent Rafał Zając. Może uda się w
tej sytuacji osiągnąć jakiś kompromis, którego beneficjentami
okażą się najmłodsi.
Piotr Słomski
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Problem z bezdomnymi przy ulicy Reja

Codzienne interwencje nie wiele pomagają
Mieszkańcy Stargardu mają dosyć gromadzących się przy ulicy Reja osób bezdomnych, które w biały dzień spożywają alkohol, a także załatwiają
sobie potrzeby fizjologiczne przy szalecie miejskim. Do takich sytuacji dochodzi od dawna i zmusiło to straż miejską do codziennych interwencji.
Problem w tym, że te osoby nie mają z czego opłacić mandatów, więc ciągłe karanie nie spełnia tutaj żadnej funkcji wychowawczej. Niestety, ale
wielu mieszkańców także wspiera te osoby poprzez dawanie pieniędzy czy też jedzenia, co sprawia, że to miejsce jest dla nich atrakcyjne...
Do naszej redakcji został zgłoszony temat osób bezdomnych,
którzy gromadzą się przy ulicy Reja, przy szalecie miejskim.
Mieszkańcy informują, że osoby te regularnie w biały dzień
spożywają alkohol, zaśmiecają
teren, a nawet załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Skontaktowaliśmy się z Komendą
Powiatową Policji w Stargardzie, aby ustalić jak często policjanci interweniowali w tej
sprawie. Jak poinformował naszą redakcję rzecznik policji
Krzysztof Wojsznarowicz, doszło do kilkunastu tego tylu interwencji od początku roku. Od początku 2020 roku w tym
miejscu policjanci interweniowali kilkanaście razy, zazwyczaj
interwencje te kończyły się mandatami lub skierowaniem sprawy do sądu w przypadku rażącego łamania przepisów. Teren
ten patrolowany jest przez policje i jeśli tylko patrol najedzie
na zdarzenie wykraczające poza
przyjęte normy, to funkcjonariusze podejmują interwencje. Problem jest jednak taki, że nawet
jeśli zabieramy taką osobę, to nie
mamy gdzie jej odstawić, gdyż
ci ludzie nie przebywają w żadnym ośrodku. Nic nie możemy
z tym zrobić – mówi Krzysztof
Wojsznarowicz. Jeszcze częściej
interweniuje Straż Miejska, jak
informuje Joanna Kufel, po częstych zgłoszeniach mieszkańców, w ostatnim czasie teren ten
jest już codziennie patrolowany przez Straż Miejską. Strażni-

Mimo patroli straży miejskiej takie widoki nie znikają

Na zdjęciu ktoś leży i chyba wymaga
pomocy

cy zdążyli zdiagnozować już ten
problem i zwracają uwagę na
jednego mężczyznę, który codziennie przebywa w tym miejscu i to właśnie do niego, dosiadają się kolejne osoby bezdomne. - Temat jest nam dobrze znany i interwencje są podejmowane na każde zgłoszenie. Dodatkowo strażnicy mają za zadanie
odwiedzać to miejsce często. Są
to osoby bezdomne, niestety często bez dochodu, więc nałożenie
mandatu na takie osoby niewiele
daje, nie spełnia to swojej funkcji wychowawczej. Dlatego nasze
interwencje najczęściej wyglądają w taki sposób, że strażnicy
wylewają tym osobą to co mają
do spożywania, jeżeli popełniają jakieś wykroczenia inne - choć
rzadko zdarza się by ktoś przy
mundurowym załatwiał potrzeby fizjologiczne, czy też zaśmiecał teren – to przywołujemy ich
do porządku. W tej chwili jedna z tych osób, ta która najczęściej tam siedziała - bo to nie jest
tak, że codziennie jest tam grupa
bezdomnych, do niego dochodzą
inne osoby - znalazła się w szpitalu w nocy i w tej chwili nie ma
go w tym miejscu. Nie wiem czy
rozwiąże to problem, będziemy
to obserwować – mówi Joanna
Kufel. Straż Miejska podejmuje interwencje w tym miejscu
codziennie, jednak jak podkreśla Joanna Kufel, warto zwrócić uwagę na inny aspekt tej
sprawy. Monitoring miejski rejestruje wielokrotnie sytuacje,
gdy te osoby są wspierane przez
mie4szkańców np. pieniędzmi, czy też jedzenie. Sprawia
to ,że opisywane miejsce staje się dla tych osób atrakcyjne.
- Proszę wierzyć, że interwencje
sami z siebie podejmujemy codziennie, po prostu próbujemy
robić wszystko, żeby być uciążliwymi dla tych osób, żeby w tym

miejscu nie przebywały. Obserwujemy też na monitoringu
miejskim, że niestety mieszkańcy sami sprzyjają tym ludziom.
Często dawane są im pieniądze,
te osoby też mają świeże bułki,
przynoszą im ludzie jedzenie.
Więc jest to miejsce, które pasuje
tym osobom, bo są „wspomagani” przez mieszkańców. Oczywiście tylko niektórych mieszkańców, bo jest część osób, którym
to absolutnie przeszkadza stąd
też te nasze interwencje, ale zawsze kij ma dwa końce i tak to
wygląda – zauważa Joanna Kufel. Kolejnym problemem jest
fakt, że osoby bezdomne w wielu przypadkach nie chcą żadnej
pomocy i nie zamierzają udawać się do schroniska. - Szczególnie ten jeden człowiek, który
trafił do szpitala, jest to osoba,
która nie chce żadnej pomocy.
Przywoziliśmy tam pracownice
z MOPS, rozmawiały z tą osobą
– on absolutnie nie chce pomocy. Streetworker również rozmawia z tym panem bardzo często,
wybrał sobie takie miejsce i takie życie, ma miejsce w Caritasie
pod warunkiem, że będzie trzeźwy, ale to jest dla niego trudne.
Jest to trudny temat i dlatego tak
to wygląda, jednak nie pozostawiamy tego bez echa, dlatego w
tym miejscu systematycznie robimy kontrole – informuje Joanna Kufel. Fakt, iż te osoby nie
chcą żadnej pomocy potwierdza także zastępca dyrektora
w Miejskim Ośrodku Pomocy w Stargardzie Sylwia Raszke. MOPS podejmuje mnóstwo interwencji na terenie całego miasta i ulica Reja nie jest
tutaj żadnym wyjątkiem. - Tych
interwencji jest pełno w różnych
miejscach miasta. Na pewno jakąś interwencje podejmowaliśmy przy tej ulicy. Są to osoby
bezdomne, wolne i mogą się gromadzić gdzie chcą, tylko jeśli zakłócają porządek, to zajmuje się
tym policja, straż miejska, bo my
nie jesteśmy od zakłócania porządku. Niestety, ale zapewne
są to osoby, które nie chcą być
w schroniskach, gdyż jest tam
zakaz spożywania alkoholu, są
pewne reguły i zasady, których
nie chcą przestrzegać, czyli realizować program aby robić coś ze
sobą i wychodzić z bezdomności. Nie wszyscy chcą to robić –
mówi Sylwia Raszke.

Mieszkańców ulicy Reja niepokoją takie widoki przy toalecie

Odeszli do wieczności...

Pochówki 5.08.2020
KRZYSZTOF ZACHARSKI, lat 64, zmarł 30.07
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 9.00
na Nowym Cmentarzu
BARBARA MAŚNIK, lat 74, zmarła 31.07
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00
na Nowym Cmentarzu
Pochówki 6.08.2020
ZDZISŁAW SŁUPSKI, lat 67, zmarł 2.08
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00
na Starym Cmentarzu
ROZALIA MOKRZAN, lat 96, zmarła 24.07
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 14.00
na Nowym Cmentarzu
Pochówki 7.08.2020
KRYSTYNA MARANDA, lat 68, zmarła 30.07
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00
na Starym Cmentarzu
reklama

KR

91 573 09 96

5

7-10.8.2020

Niedługo rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Ponad 5 mln zł na przedszkola niepubliczne
Prezydent Miasta Stargard wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Stargard. Łącznie na realizacje zadania miasto planuje przeznaczyć w latach 2020 – 2022 ponad
5 mln zł, w celu pozyskania 239 wolnych miejsc w przedszkolach niepublicznych. Zadania mają być realizowane od 1 września br. do 31 sierpnia
2022 roku, oferty będą przyjmowane już tylko do wtorku (11 sierpnia).

W sumie miasto w otwartym konkursie ofert na niepubliczne przedszkola planuje
przeznaczyć ponad 5 mln zł

W celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia najkorzystniejszej oferty powołana została Komisja Konkursowa w składzie: Ewa Sowa (Zastępca Prezydenta Miasta) – Przewodnicząca
Komisji, Bronisław Stefanowicz
(Dyrektor Wydziału Edukacji
Urzędu Miejskiego), Iwona Solska (Inspektor w Wydziale Edukacji). Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach

niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w ustawie z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w
wieku przedszkolnym, będącym
mieszkańcami Gminy Miasto
Stargard, na warunkach takich
jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gmi-

nę Miasto Stargard. Łącznie na
realizację zadania miasto planuje przeznaczyć ponad 5 mln zł: w
latach 2020-2021 – 2 528 773,00
zł oraz w latach 2021/2022 – 2
528 773,00 zł. Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego wyłonione w otwartym
konkursie ofert, będzie równa
podstawowej kwocie dotacji dla
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Stargard, pomniejszonej o
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za
wyżywienie, z tym, że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
Miasto Stargard. O przyznanie
dotacji ubiegać się mogą osoby
fizyczne i osoby prawne prowadzące przedszkola niepubliczne
ogólnodostępne na terenie Miasta Stargard wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicz-

nych prowadzonej przez Gminę
Miasto Stargard. Dotacja udzielana będzie w ratach na podstawie miesięcznej informacji o
faktycznej liczbie uczniów. Termin realizacji zadania określono
na czas od 1 września br. do 31
sierpnia 2022 roku. Przedszkole
niepubliczne w każdej ze wskazanych lokalizacji powinno posiadać plac zabaw dostosowany parametrami do liczby dzieci
objętych ofertą. Plac zabaw nie
może znajdować się w odległości większej niż 100 metrów w linii prostej od wskazanej w ofercie lokalizacji. Niedługo wiadomo już będzie, które przedszkola niepubliczne otrzymają dotację, gdyż oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11
sierpnia 2020 roku, do godziny
16:00 w Biurze Obsługi Klienta
w Urzędzie miejskim w Stargardzie, przy ul. Czarnieckiego 17,
lub przesłać pocztą. Co ciekawe
oferent może złożyć kilka ofert,
jednak jedna oferta może dotyczyć tylko jednego przedszko-

la. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów określonych w Regulaminie otwartego
konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także
kryteriów wyboru ofert będącym załącznikiem do uchwały
Rady Miejskiej w Stargardzie z
dnia 27 czerwca 2017 roku. Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje
komisja konkursowa. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
ofert nastąpi do dnia 24 sierpnia 2020 roku. Wyniki zostaną
podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej serwisu Urzędu Miejskiego. Łącznie w wyniku otwartego
konkursu ofert Gmina Miasto
Stargard zamierza pozyskać 239
wolnych miejsc w przedszkolach
niepublicznych.
KR

Leżała na torach kilka dni

Zwłoki sarny zostały już usunięte
Na prośbę mieszkańców zwróciliśmy się we środę do PKP PLK w sprawie problemu
zalegania od pięciu dni na torach zwłok przejechanej przez pociąg sarny. Taka sytuacja
miała miejsce na wysokości ulic Niepodległości i Sadowej.
Sarna zginęła w sobotę 1
sierpnia. Po tym zdarzeniu, jak
informują mieszkańcy, sprawa
została skierowana do Straży
Miejskiej, ta z kolei poinformo-

wała o tym fakcie Służbę Ochrony Kolei. Problem był spory ponieważ zwłoki sarny ulegały
szybkiemu rozkładowi, co powodowało bardzo nieprzyjem-

Fetor od rozkładającego się ciała zwierzęcia unosił się kilka dni po okolicy
redakcja@dziennikstargardzki.pl

ny zapach w okolicy, w dodatku były one szarpane przez psy,
przez co różne części martwej
sarny znalazły się w promieniu
kilku metrów.
W związku z zaistniałą sytuacją, zwróciliśmy się do PKP
PLK, do którego należą tory,
o niezwłoczną interwencję.
W
odpowiedzi,
Radosław
Śledziński z Zespołu Prasowego
PKP PLK pisze - Dziękujemy
za zgłoszenie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie otrzymały wcześniej żadnej informacji
o potrąconym na torach zwierzęciu. Zaraz po otrzymaniu
od pana informacji zobowiązaliśmy firmę zajmującą się utylizacją do jego natychmiastowego usunięcia – podkreśla R. Śledziński.
Jak się dowiedzieliśmy od
mieszkańców, po interwencji
Dziennika, zwłoki sarny zostały
usunięte niezwłocznie.
(ps)

Bardzo nieprzyjemny widok. Przejechana przez pociąg sarna leżała na torach kilka dni
ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na usunięciu mikroorganizmów z
elewacji budynków mieszkalnych i prześwitów
oraz malowanie prześwitów zlokalizowanych
na Osiedlu Zachód A2, A9, A21, B1, B3, B4, B6,
B9-B13, B14, B20 w Stargardzie. 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 24.08.2020 r. do godz. 930 w sekretariacie SM. pok. 110. Otwarcie ofert 24.08.2020 r.
godz. 1000.
Zarząd SM
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Od 1 września uczniowie wracają do szkół

Znamy wytyczne GIS
Wiadomo już, że od 1 września uczniowie będą mogli wrócić do szkół, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało zalecenia dla dyrekcji
poszczególnych placówek. Resort edukacji zaleca m.in. dezynfekcję pomieszczeń, co najmniej raz dziennie. Będą również obowiązywały zasady w
zakresie higieny osobistej. Już teraz wiadomo, że podczas zajęć w klasach zakładanie maseczek nie będzie konieczne. Mają być one wymagane w
większych grupach, choćby podczas przerwy lekcyjnej. Wprowadzony również zostanie obowiązek regularnego wietrzenia sal i pomieszczeń wspólnych, z których korzystają uczniowie.

Są wytyczne ministerstwa dotyczące powrotu dzieci do szkół

Wymuszone pandemią zawieszenie zajęć prowadzonych w
szkołach, trwało od 12 marca.
Po wprowadzeniu zdalnej nauki
oraz formalnym zakończeniu
roku szkolnego, zadawano sobie
pytanie o sposób organizacji nauki już od września. Utrzymujący się czas niepewności- zarówno wśród uczniów, rodziców jak
i dyrektorów szkół, zakończyła właśnie oficjalna zapowiedź
ministra edukacji narodowej o
rozpoczęciu nowego roku szkolnego w tradycyjnej formie. Na
konkretne informacje, co dalej
czekali również dyrektorzy szkół
w całym powiecie stargardzkim.
Jeszcze przed oficjalną zapowiedzią powrotu uczniów, w placówkach prowadzone są drobne
prace konserwacyjne i remontowe. MEN zapowiadając rozpoczęcie nauki w szkołach od
1 września poinformował też o
wytycznych, jak zorganizować
pracę w placówkach oświaty,
przygotowywanych z Głównym
Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Dyrektorzy szkół mają otrzymać je odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem roku nauki. MEN
zastrzega przy tym, że w szczególnych przypadkach należy liczyć się z ograniczeniami tradycyjnego modelu nauczania, jeśli
w danym powiecie lub regionie
nastąpi większe zagrożenie epidemiologiczne. Do szkoły może
uczęszczać uczeń bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz
gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub

w izolacji. Uczniowie mogą być
przyprowadzani do szkoły i z
niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić
informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję
użycia środka dezynfekującego.
Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić
skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić
do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:1 opiekun z
dzieckiem/dziećmi; dystansu od
kolejnego opiekuna z dzieckiem/
dziećmi min. 1,5 m; dystansu od
pracowników szkoły min. 1,5 m;
opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów
prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli
(m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk). W miarę możliwości należy
ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych
obszarach. Należy zapewnić
sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z
wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Rekomenduje się posiadanie termometru
bezdotykowego (co najmniej 1
termometr dla szkoły) i dezyn-

fekowanie go po użyciu w danej
grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna
jest dezynfekcja po każdym użyciu. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając
min. 2 m odległości od innych
osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły (rekomendowany własny środek transportu). W miarę możliwości rekomenduje się
taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie
szkoły, szczególnie w miejscach
wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie
szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne
godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste
mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć
ręce), ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali,
których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować,
należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze
itp.) wykorzystywane podczas
zajęć należy czyścić lub dezynfekować. Uczeń posiada własne
przybory i podręczniki, które w
czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w
tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć,
a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Należy wietrzyć
sale, części wspólne (korytarze)
co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrze-

by także w czasie zajęć. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów
w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż
co 45 min. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska
szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć
wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W przypadku odbywania
zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy
u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych
dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz
wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących
poszczególnych branż. Sprzęt i
materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
Uczeń nie powinien zabierać ze
sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów. Ograniczenie to
nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach
należy dopilnować, aby dzieci
nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać
o regularne czyszczenie (pranie
lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni,
jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi
boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów
do szkoły, umieścić środek do
dezynfekcji rąk przy wejściu do
szatni. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej,
a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić
zapisy, dotyczące zachowania
bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk
powinny być rozmieszczone w

świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
Świetlice należy wietrzyć (nie
rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności
przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu
dezynfekcji. Personel kuchenny
i pracownicy administracji oraz
obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami
oraz nauczycielami. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady
dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z
biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Rekomenduje się, we
współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalić
i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy,
uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz
aktualnych wytycznych m.in.
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy
ustalić ze świadczeniodawcą na
podstawie obowiązujących go
wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych
wytycznych m.in. Ministerstwa
Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego
pracy i upowszechnić je wśród
uczniów i ich opiekunów. Należy wyłączyć źródełka i fontanny
wody pitnej, zapewnić uczniom
korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.
Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w
czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne
przepisy prawa.
KR
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Bobry atakują drzewa w Parku Jagiellońskim

Puls Gmin

ZUK monitoruje sytuację
W ostatnim czasie mieszkańcy zgłosili nam temat działalności bobrów w Parku Jagiellońskim. Celem działania bobrów stały się zwłaszcza rosnące tam drzewa.

W Parku Jagiellońskim bobry niszczą drzewa

- Przechodząc przez Park Jagielloński zwróciłam uwagę na zaatakowane przez bobry drzewa. Wiadomo, że bobry potrafią nieźle zaingerować w ekosystem. Co można z tym zrobić, by uchronić drzewa? – pyta czytelniczka.
Do sytuacji odnosi się ogrodnik miejski Monika Jarosz-Szczepaniak - Sytuacja jest znana ZUK,
na razie zanotowaliśmy dwa przypadki działalności bobrów w rejonie parku Jagiellońskiego, tj. jedno drzewo powalone w ubiegłym tygodniu na terenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (działka rzeki
i nabrzeży Iny) - jeden pień wielopniowego drzewa rosnącego w
parku – informuje urzędniczka.
- Zwracam uwagę, że bóbr jest
gatunkiem prawnie chronionym,
objętym ochroną częściową. W
stosunku do bobra obowiązują
następujące zasady Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16
grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt. W stosunku
do dziko występujących zwierząt,
należących do gatunków objętych
ochroną ścisłą oraz częściową,
wprowadza się następujące zakazy: umyślnego zabijania; umyślnego okaleczania lub chwytania;
umyślnego niszczenia ich jaj lub
form rozwojowych; transportu;
chowu; zbierania, pozyskiwania,

przetrzymywania lub posiadania
okazów gatunków; niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub
żerowania; niszczenia, usuwania

Na drzewie przez PGW Wody Polskie
zostało założone zabezpieczenie przed
atakiem bobra

lub uszkadzania gniazd, mrowisk,
nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień; umyślnego uniemożliwiania
dostępu do schronień; zbywania,
oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków; wwożenia z zagranicy lub
wywożenia poza granicę państwa

okazów gatunków; umyślnego
przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; umyślnego wprowadzania do
środowiska przyrodniczego – informuje powołując się na zapisy
prawne Monika Jarosz-Szczepaniak - W stosunku do dziko występujących zwierząt, wprowadza
się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia –
mówi M. Jarosz-Szczepaniak.
- Większość drzew wzdłuż
ścieżki od strony Iny rośnie na terenie należącym do PGW Wody
Polskie i ta jednostka zamontowała na swoim terenie siatkę na
pniu jednego z drzew. ZUK bierze pod uwagę możliwość jakiejś
formy osłony pni drzew, jednak
nim podejmiemy działania skutkujące wydatkowaniem pieniędzy
z budżetu, należy obserwować sytuację i skalę problemu, czemu
służą codzienne przeglądy terenu
przez pracowników. Jednocześnie
ZUK zwróci się o wytyczne, dotyczące dalszego postępowania do
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, która to jednostka zajmuje się ochroną gatunkową roślin i zwierząt – informuje
ogrodnik miejski.
Piotr Słomski

Na Wiejskiej zapaliła się altanka
W minioną środę, 5 sierpnia na ulicy Wiejskiej doszło do groźnie wyglądającego
zdarzenia. Zapaliła się altanka działkowa. Dym było widać z odległości kilku kilometrów, dodatkowo w pewnym momencie usłyszano wybuch.
Jak poinformował nas Rafał
Matysik, rzecznik prasowy stargardzkiej Straży Pożarnej zgłoszenie o pożarze wpłynęło po
godzinie 16. Strażacy po przyjeździe na miejsce zdarzenia
podali prąd wody na płonący
redakcja@dziennikstargardzki.pl

obiekt. Pożarem objęte było pomieszczenie, w którym składowane były materiały drewniane.
Istniało duże zagrożenie, że pożar może się rozprzestrzenić na
pobliskie budynki. W wyniku
pożaru nikt nie został poszko-

dowany.
Najprawdopodobniej do pożaru doszło na skutek rozszczelnienia butli gazowej.

Stara Dąbrowa
Place zabaw to miejsca, w których dzieci poznają świat, eksperymentują, bawią się i śmieją. Mogą tam rozwijać wyobraźnię, zmagać się z nowymi wyzwaniami oraz uczyć współpracy z innymi. W
trosce o bezpieczeństwo dzieci na nowo tworzonym placu zabaw w
Starej Dąbrowie montowane jest ogrodzenie.

Marianowo
W klasztornej galerii Refektorium Sztuki odbyło się XXI Spotkanie Artystyczne w Marianowie. Podczas spotkania można było
obejrzeć wystawę prac Profesora Andrzeja Tomczaka zatytułowaną
„Listy z prowincji i ilustracje”. Wystawę będzie można oglądać do
połowy września.

Święte
Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski podpisał umowę z wykonawcą zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święte.” Inwestycja dofinansowana została ze środków Państwowego Fundusze Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
ogłoszenie
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Ponad 360 tys. zł dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego

Dodatki dla pracowników socjalnych
Choć trwa wakacyjna przerwa między sesjami Rady Miejskiej, to i tak władze miasta dokonują zmian budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok. Wszystko za sprawą zarządzenia z dnia 29 lipca. Za sprawą dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego 45,5 tys. zł zostanie przekazane na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej. Blisko 89 tys. zł zostanie przeznaczone
na wypłatę dodatku 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych. Z kolei ponad 200 tys. zł zostanie przekazane na wypłatę zasiłków stałych.

Władze miejskie dokonały zmian w budżecie, skorzystają na nich m.in. pracownicy socjalni, którzy otrzymają dodatki 250 zł miesięcznie

W myśl zarządzenia zwiększa
się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 388 527,93 zł, w tym
dochody bieżące o kwotę 388
527,93 zł, z czego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami – 93 797,93 zł. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu miasta ogółem o kwotę 131,87
zł. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 344 782
360,57 zł, w tym dochody bieżące
to kwota 313 442 368,57 zł, a dochody majątkowe 31 339 992,00
zł. Dokonano zmian także po
stronie wydatków. Zwiększa się
wydatki bieżące budżetu miasta

ogółem o kwotę 541 106,93 zł.
Przy czym zmniejsza się wydatki bieżące miasta ogółem o kwotę 152 710,87 zł, związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami
o 50,00 zł. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi
360 091 517,64 zł, w tym wydatki
bieżące to kwota 312 294 347,64
zł, a wydatki majątkowe 47 797
170,00 zł. Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok stanowi kilka
przesłanek. Za sprawą 6 decyzji
w dniach 3-16 lipca br. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał
Miastu dotacje celowe w łącznej

kwocie 363 471,93 zł. Dotacje
będą przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, tj. na pokrycie
kosztów organizacji kwarantanny
zbiorowej w wyznaczonych przez
Wojewodę miejscach. Na ten cel
przeznaczono 45 500,00 zł. Kolejna dotacja w wysokości 15 246,75
zł przeznaczona jest na finansowanie działalności ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota 3 871,47
zł przeznaczona będzie na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych
dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%
łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie. Największa kwota
pieniężna przekazana przez Wojewodę pokryje wypłatę zasiłków
stałych, na ten cel przeznaczono
205 746,00 zł. Z kolei 88 984,00 zł
zostaną przeznaczone na wypłatę
dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku

w 2020 roku. Natomiast 4 123,71
zł przeznaczone zostanie na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”. Z kolei Urząd Statystyczny w Szczecinie przekaże
Miastu dotację celową w wysokości 25 056,00 zł na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego
Spisu Rolnego w 2020 roku. Centrum Projektów Polska Cyfrowa
z Warszawy przekazało Miastu o
131,87 zł mniejszą (w stosunku
do wartości dotychczas zaplanowanej) dotację celową na realizację projektu grantowego pn.:
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w
systemie kształcenia zdalnego”
(I i II edycja) w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Przyznane dofinansowanie, stanowiące
100% kwoty wydatków kwalifikowanych wymienionego projektu wyniesie 224 654,34 zł. Ponadto władze miejskie zapropono-

wały aby przesunąć środki w wysokości 20 000,00 zł pozostające
dotychczas w dyspozycji Urzędu
Miejskiego do placówki oświatowej, tj. do Młodzieżowego Domu
Kultury w Stargardzie z przeznaczeniem na wyremontowanie łazienek Ośrodka Wodnego w Morzyczynie. Pieniądze te, zabezpieczone były w budżecie miasta w
dziale Kolonie i obozy oraz inne
formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży. Zaproponowano także uwzględnienie wniosków dysponentów o przesunięciu środków budżetowych między paragrafami. Wniosek Urzędu Miejskiego dotyczy zwiększenia limitu środków na oprawę muzyczną
ślubów, prace serwisowe i administracyjne na portalu kupujlokalnie.stargard.pl oraz dokonanie
korekty w ramach środków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zachodniopomorski
Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na
terenie Gminy Miasto Stargard”.
Kolejna propozycja dotyczy
zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych (tj.
SP nr 1, SP nr 3, ZS i PM nr 2)
wynikających z konieczności dostosowania planu do potrzeb wyżej wymienionych placówek.
KR

Ogłoszenie

Nie musisz dojeżdżać na uczelnię!

Zrób magistra w Stargardzie!
Pedagogika
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Licencjackie

Podyplomowe

Szczecin 91 48 38 171

Stargard 91 577 83 60

PraktycznieNajlepsi.pl
91 573 09 96
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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
9 sierpnia 2020
1 Krl 19, 9a. 11-13 • Ps 85 • Rz
9, 1-5 • Mt 14, 22-33
Z Ewangelii wg św. Mateusza:
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby
wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na
drugi brzeg, zanim odprawi tłumy.
Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden
na górę, aby się modlić. Wieczór
zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już o wiele stadiów
oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straży nocnej
przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go
kroczącego po jeziorze, zlękli się,
myśląc, że to zjawa, i ze strachu
krzyknęli. Jezus zaraz przemówił
do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie
bójcie się!». Na to odezwał się Piotr:
«Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi
przyjść do siebie po wodzie!». A On
rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z
łodzi i krocząc po wodzie, podszedł
do Jezusa. Lecz na widok silnego
wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć,
krzyknął: «Panie, ratuj mnie!». Jezus natychmiast wyciągnął rękę i
chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?».
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się
uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi,
upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».
(Mt 14, 22-33)
Człowiek jest zdolny robić to,
co Bóg. Nawet chodzić po wodzie.
Nie oznacza to, że może być równy
Bogu, ale na pewno może Go naśladować. Trzeba jednak najpierw
odpowiedzieć pozytywnie na Boże
wezwanie: "Przyjdź" i nie zwątpić, że damy radę. Owszem, nie
raz "powieje wiatr", czyli wydarzy
się coś, co nas przestraszy i pokaże naszą słabość, ale jeśli nie zwątpimy w Bożą miłość i w siebie, że
stać nas na naśladowanie Jezusa,
to na pewno wytrwamy. Naśladowanie Jezusa w życiu codziennym
jest równie trudne jak chodzenie
po wodzie, ale mocne oparcie się
na Nim daje gwarancję powodzenia.
Ojcowie Kościoła lubią pytać o
rzeczy niedopowiedziane w Ewanredakcja@dziennikstargardzki.pl

gelii. Razem z nimi zastanawiam
się: dlaczego święty Piotr zaczął
tonąć, skoro kilka kroków po jeziorze uszedł? Silny wiatr nie tłumaczy wszystkiego, jego porywy
robiły przecież na nim wrażenie
już wtedy, gdy wychodził z łodzi.
Kryzys nadszedł, bo Piotr przestał
patrzeć na Jezusa. Spojrzał na siebie i przerażony zanurzył się w wodzie. Dla Ojców historia kroczenia
po wodzie objaśnia tajemnicę modlitwy. Jest ona patrzeniem na Jezusa, które pozwala nie przestraszyć się życia. I dlatego bardzo by
się cieszyli, widząc, jak liturgia łączy tę Ewangelię z opowiadaniem
o proroku Eliaszu, rozpoznającym
obecność Jahwe w łagodnym powiewie. Oczywiście, Bóg mógł się
objawić prorokowi w gwałtownym
huraganie. Ale wtedy najbardziej
potrzebował on ciszy i ukojenia.
Nasze wakacyjne urlopy i podróże to również okazja do poszukiwania modlitwy ukojenia. Warto zajść do niewielkich kościołów
w letniskowych miejscowościach
w poszukiwaniu ochłody i spojrzenia Jezusa. Z otwartymi kościołami bywa jednak różnie. Kilka lat temu pewien kapłan zakonny, będąc na wakacyjnym wyjeździe, postanowił nawiedzić kościół
w Zwoleniu, miejscowości leżącej
w pół drogi między Radomiem i
Puławami. Przeniesiono tam doczesne szczątki wielkiego Jana Kochanowskiego. Powracając po latach do poety z Czarnolasu, chciał
w ciszy podziękować Bogu za obu
wielkich mężów ducha. Okazja się
nadarzyła, gdy ze znajomymi jechali z Warszawy do klasztoru w
Sandomierzu. Drogą nad Wisłą,
przez Puszczę Kozienicką, dotarli
pod kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Trwały przy nim prace, ale jego drzwi były zamknięte.
Obeszli wszystko kilka razy, pytali sprzątających i nic. Nie zdarzyło się tak, jak w inny dzień wakacji, kiedy w Kwiatoniu, wiosce zagubionej w Beskidzie Niskim, zobaczył ów zakonnik zmierzającą
do cerkiewki babuleńkę w kwiecistej chustce. Spostrzegła podróżujących przez okno i szła otworzyć.
Nie mogli się oni wówczas oprzeć
wrażeniu, że to jej święty Piotr
przekazał na chwilę klucze Królestwa.
Po tego typu przygodach z większą wdzięcznością myślimy o starszych osobach w Kościele. Na
przykład o poczciwych staruszkach, którzy przez cały dzień dyżurują ze znajomymi na zmianę
przed tabernakulum. Dzięki temu
świątynia jest otwarta, za co chwała proboszczowi, który potrafił

zmobilizować modlitewną armię.
Ci ludzie na swój sposób uczestniczą we władzy kluczy Apostoła Piotra. I mając wzrok utkwiony
w Jezusa, sprawiają, że Kościół nie
tonie. A wielu zabieganych, którym daleko jeszcze do starości,
mogą tam wpaść ze swoimi rodzinami na chwilę i doznać ukojenia.
Wróćmy do Ewangelii. Bardzo
wzruszająca jest końcowa scena
tego epizodu. Wszyscy uczniowie są w łodzi. Jest w niej również
Piotr, którego wiara okazała się zarozumiałością. Wszystkich łączy
słabość, wątpliwości, obawa, mała
wiara. Ale w tej łodzi jest również Chrystus. I dlatego uczniowie, mimo słabości stają się wielcy.
Padają na kolana i wyznają: Prawdziwie jesteś Synem Bożym. Jest
to obraz Kościoła. Łodzi Kościoła nie ocala odwaga i zalety ludzi.
Ale mimo naszej słabości czujemy
się bezpieczni, gdy jesteśmy z Jezusem; gdy potrafimy rzucić się na
kolana i adorować jedynego Pana.
Jezus przezwycięża każdy lęk swoim spokojem i pokojem, który
przekazuje Apostołom i samej naturze. Uczy również uczniów przezwyciężać strach odwagą wiary.
Jak reaguję pod wpływem strachu? Czy potrafię, jak Piotr, zaufać Jezusowi nagle i spontanicznie? Czy mam odwagę kroczyć
po wzburzonych falach przeróżnych kryzysów egzystencjalnych,
psychicznych, duchowych? Czy w
sytuacjach kryzysu mam wzrok
utkwiony w Jezusie, czy stać mnie
na prostą, ufną wiarę, pośród codziennych burz? Z naszym życiem
bowiem jest podobnie jak ze zmieniającą się pogodą. Raz jest burza,
wichura, a potem następuje piękna, słoneczna pogoda. Musimy
mieć jednak nadzieję. Trzeba zdobyć się na trud przezwyciężania
tego, co nas spotyka, by fale zła nas
nie pochłonęły, by nasze grzechy,
słabości nie zabiły w nas życia duchowego, życia Bożego. Trzeba do
Chrystusa wołać i błagać Go o pomoc. Jeżeli chcemy, żeby On w naszym życiu działał, nas prowadził,
pomagał wychodzić ze zła, które nas niszczy, musimy całkowicie
Jemu zawierzyć. Czemu zwątpiłeś,
małej wiary? – pyta każdego z nas
Jezus. Bez wiary i ufności będziemy ludźmi nieufnymi, szukającymi własnych rozwiązań i często
będziemy znajdowali się w sytuacji tonącego Piotra. Warto zatem
uchwycić się ręki Chrystusa. Bez
Niego duchowo umieramy, giniemy. Stajemy się nieczuli. Panie, ratuj nas…
Ks. Rafał Sorkowicz SChr

Wierni pożegnali
swojego kapłana
W poniedziałek wierni parafii pod wezwanieniem Święta Józefa w Ińsku pożegnali księdza Czesława Fryskę.
Kondukt żałobny przeszedł ulicami miasta. W pogrzebie
udział wzięli między innymi abp Andrzej Dzięga oraz ks.
bp Henryk Wejman.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli pasterze naszej archidiecezji - ks.
abp Andrzej Dzięga i ks. bp Henryk Wejman. Zdjęcie portal ińsko

W ostatniej drodze śp. księdza Czesława licznie udział wzięli kapłani na czele z biskupami oraz parafianie. Nie zabrakło pocztów sztandarowych. Zdjęcie portal ińsko
ogłoszenie
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Cykl: Świadkowie historii „Solidarność” – Andrzej Rozpędowski

Wstąpienie do Solidarności
było dla mnie odruchem naturalnym
Zbliża się 40. rocznica powstania Solidarności. Jest to moment, by nie tylko powracać wspomnieniami do czasów słynnego Sierpnia 80’, ale również, by przypomnieć sylwetki tych, którzy walczyli o wyzwolenie Polski spod komunistycznego jarzma jako członkowie „S”, zwłaszcza tych, którzy
pochodzą z ziemi stargardzkiej. Taką osobą jest Andrzej Rozpędowski, członek NSZZ Solidarność w Luxpolu, internowany w stanie wojennym w
Wierzchowie Pomorskim.

Andrzej Rozpędowski dziś wspomina swoją walkę o wolność sprzed 40 lat

Andrzej Rozpędowski przyszedł na świat 6 sierpnia 1948
r. w Stargardzie, jako syn Petroneli i Tadeusza. - Mama
urodziła się w okolicach Częstochowy, tata była łodzianinem. W domu było jeszcze trzech braci i dwie siostry. Urodziłem się jako trzeci w kolejności. Najstarszy
był Wiesław, później Elżbieta,
Longin, Augustyn i Mariola –
rozpoczyna swoje wspomnienie pan Andrzej - Po szkole
podstawowej, poszedłem do
zawodówki, którą ukończyłem z fachem malarz-dekorator. Następnie rozpocząłem
praktykę zawodową – wspomina.
Dom kuźnią osobowości
Dom rodzinny Rozpędowskich okazał się dla młodego
Andrzeja miejscem, gdzie nie
tylko się wychowywał jako
dziecko, ale również kształtował swój charakter i krystalizował swoje poglądy na
system komunistyczny, m.in.
poprzez słuchanie o najnowszej historii, oczywiście w
niezakłamanej wersji wydarzeń - Tata w czasie II wojny światowej był trzykrotnie
więziony przez niemieckich
okupantów. Walczył m.in.
pod Poznaniem. Następnie
włączył się również w działania partyzanckie. Po zatrzymaniu go przez Niemców,
został wywieziony na roboty przymusowe do III Rzeszy.
Tam przez kilka lat pracował
u bauera. Po wojnie, ojciec za
swoją walkę został odznaczo-

ny – wspomina pan Andrzej
- Tata jednakże sam wiele nie
mówił o swojej walce. Zdaje się, że było to przyzwyczajenie jeszcze z czasów wojny i okupacji. Niemniej, miał
on swoje wyraziste poglądy
na rzeczywistość. Pamiętam,
że lubił słuchać Radia Wolna Europa. Właśnie w domu
rodzinnym kształtowała się
we mnie postawa niezgody
na to, co proponował narodowi komunizm. Ale ważną sferą kształtowania mojego charakteru i postawy był
również dom mojego dziadka i wujka, w okolicach Kątów Wrocławskich, gdzie jako
dziecko jeździłem na wakacje. Od nich też, jako od weteranów walki narodowo-wyzwoleńczej, wiele się nauczyłem. To, co kształtowało
mnie wewnętrznie na niwie
rodzinnej, znajdowało potem
swoje ujście w szkole, bo dla
przykładu treści przekazywane mi przez ojca czy dziadka
stały w otwartej sprzeczności
z indoktrynacją na szkolnym
Wychowaniu Obywatelskim.
Nie miałem dobrych ocen z
tego przedmiotu – podkreśla
z uśmiechem nasz bohater.
Rosyjski? Niet!
- Pamiętam, że nie chciałem się też uczyć rosyjskiego.
Wolałem w tym czasie grać w
piłkę. Nauczycielka wezwała wtedy moją mamę i powiedziała jej, że Andrzej gra
w piłkę zamiast w tym czasie być na lekcji, przez co daje
zły przykład innym dzieciom.

Kiedy w domu mama powiedziała mi, żebym chodził na
rosyjski mimo swojej niechęci, to po chwili namysłu odrzekłem, że będę chodził na
lekcje jeśli nauczycielka nie
będzie zadawała mi pytań. I
tak też się stało. Kiedy wróciłem na rosyjski, to nauczycielka dała mi spokój. Pytania
jakoś mnie omijały. Zdaje się
teraz, że tak właśnie wyrażałem niechęć wobec komunizmu, który przybył z ZSRR.
Wiele słyszałem zarówno od
ojca, dziadka jak i wujka o
nieopisanym barbarzyństwie
Sowietów z czasów wojny. Te
opowiadania, nieraz okraszone okrutnym szczegółem,
działały na moją młodzieńczą wyobraźnię. Pewnie dlatego budziły we mnie taką
odrazę także do języka, który
przecież sam sobie nie powinien budzić jakiejś niechęci,
ale w tamtym czasie i panującym kontekście politycznym
i historycznym, awersja do
wszystkiego, co przychodziło ze wschodu, łącznie z językiem sama jakoś się rodziła –
wspomina pan Andrzej.
I zaczęła się
opozycyjność…
Czas szkoły najpierw podstawowej a następnie zawodowej skończył się. Młody
Andrzej zaczął szukać pracy.
Po okresie dodatkowej praktyki i szkoleń, rozpoczął pracę
w nowopowstałym Luxpolu,
stargardzkim zakładzie przemysłu dziewiarskiego.
- W 1971 r. powstał Luxpol.
Podobnie jak wiele osób w
tym czasie zarówno ze Stargardu jak i okolic, poszedłem
tam pracować. Mniej więcej
w tym samym czasie zacząłem się też angażować w działalność opozycyjną, która z
początku polegała na otwartym, może nawet lekko brawurowym, występowaniu o
poprawę podstawowych warunków pracy. Dla przykładu w zakładzie to nie dyrektor miał najwięcej do powiedzenia, ale sekretarz partyjny. To było pierwsze wyzwa-

nie, przed jakim trzeba było
stanąć. Moje pierwsze wystąpienia dotyczyły na przykład tego, że brakuje napojów chłodzących dla pracowników w upalne dni. Innym
razem, poruszyłem problem
huku od 120 maszyn i związany z tym wysoki poziom
decybeli, chciałem, żeby zostały zapewnione np. wtyczki
do uszów. W przypadku tych
i innych moich otwartych
wystąpień, nieraz słyszałem
– Panie Andrzeju, niechże się
pan uspokoi! – co wypowiadał przeważnie któryś z przełożonych.
Dokąd to idziecie,
obywatelu?
Widocznie,
działalność młodego pracownika
Luxpolu Andrzeja Rozpędowskiego musiała zaniepokoić ówczesne władze skoro
pewnego dnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy
milicji i zabrany na posteru-

Andrzej Rozpędowski - młody działacz
opozycji antykomunistycznej

nek przy Warszawskiej – Pamiętam, że zdarzyło się to po
południu. Szedłem właśnie
na zajęcia z przysposobienia
obywatelskiego, kiedy zatrzymali mnie funkcjonariusze.
Pytali, gdzie idę. Podczas zatrzymania zostałem poproszony o dowód osobisty. Kiedy policjant wziął dowód, to
zapytał mnie o moje nazwisko, a ja odpowiedziałem,
że nazwisko jest zapisane w
trzymanym przez niego dowodzie. Wpisano więc w raporcie, że utrudniłem funkcjonariuszom milicji oby-

watelskiej interwencję. Trafiłem do aresztu na 48 godzin, właściwie bez podania
jakiejś konkretnej przyczyny
zatrzymania. Zdaje się, że
chodziło o to, iż skoro nie bałem się występować publicznie w różnych sprawach i
ukazywałem dość niepokorny charakter, to trzeba mnie
było wybadać. Być może była
to próba nastraszenia, ale się
nie powiodła, bo z powodu tamtego zatrzymania, nie
zmieniłem ani postawy, ani
decyzji, że chcę kontynuować
swój opór – wspomina pan
Andrzej.
Powstanie Solidarności
- Mogę powiedzieć, że z racji na swoją działalność opozycyjną wstąpienie do Solidarności było dla mnie naturalnym odruchem. Wszedłem w szeregi Związku w
pierwszych dniach od jego
powstania. Po słynnym sierpniu 80 współodpowiadałem
za organizowanie struktur
„S” na terenie zakładu Luxpol. Analizowałem, kto się
do jakich zadań najlepiej nadaje i w ten sposób koordynowałem działalność naszego związku – wspomina pan
Andrzej.
- Pamiętam, że kiedy wraz z
innymi działaczami zarówno
z Pomorza jak i całego kraju, uczestniczyliśmy we wrześniu i październiku 1981 r. w
I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność, niektórzy wtedy mówili, że ten
nasz karnawał Solidarności
niedługo się skończy, że czerwoni nie wytrzymają i będą
chcieli nasze dążenia zdusić.
I niestety, stało się. Zaledwie
kilka miesięcy po I Zjeździe,
13 grudnia 1981 r. komuniści wprowadzili w Polsce stan
wojenny. Rozpoczęły się masowe aresztowania centralnych i lokalnych przywódców,
natomiast po ich zastępców i
najbliższych współpracowników mieli przyjść w następnej
kolejności. Tak więc i mnie
nie ominęło internowanie –
opowiada nasz bohater.
91 573 09 96
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Internowany
w Wierzchowie
18 maja 1982 roku Andrzej
Rozpędowski został internowany do Obozu w Wierzchowie Pomorskim, gdzie
za swoją działalność opozycyjną w stanie wojennym
trafiło wielu działaczy Solidarności. Według akt IPN,
osadzono go pod zarzutem
naruszania
porządku
prawnego obowiązującego w
okresie stanu wojennego na
mocy art. 42 dekretu z dn. 12
grudnia1981 r. o stanie wojennym. Internowania dokonano na podstawie decyzji
komendanta wojewódzkiego
MO w Szczecinie nr 241/82 z
dnia 15 maja 1982 r. Nasz bohater spędził w Wierzchowie
ponad dwa miesiące. Został
zwolniony 24 lipca 1982 r. W
rozmowie z nami wspomina
tamten czas internowania –
UB zwinęło mnie w Stargardzie. Powodem mojego zatrzymania miało być to, że
w zakładzie, w którym pracowałem stanęła produkcja.
Po prostu ktoś, na pewien
czas wyłączył maszyny, co
było uznane za wymierzony
we władzę sabotaż. Najpierw
przewieziono mnie do Szczecina. W tamtejszym areszcie znajdowało się już kilku
działaczy. Tam poinformowano nas, że zostajemy przewiezieni do Wierzchowa, do
obozu internowania. Po drodze na miejsce internowania jadąc w tzw. więźniarce
ubecja stosowała różne zabiegi psychologiczne, pewnie, żeby nas jeszcze bardziej
pognębić i wystraszyć, bo dla
przykładu raz samochód stanął w polu a funkcjonariusze
zaczęli odbezpieczać broń.
Jeden z przewożonych tak
się tym przeraził, że zmoczył
spodnie. Takie mieli zabiegi,
żeby nas upodlić. Na miejscu internowania w obozie
w Wierzchowie sporo czasu
spędzałem na rozmowach z
Marianem Jurczykiem. Pamiętam, że nabawiłem się w
obozie silnego przeziębienia.
Nawet przy zwykłym badaniu krwi pilnowali mnie jak
niebezpiecznego przestępcę.
Po ponad dwóch miesiącach
ostatecznie wyszedłem na
wolność i wróciłem do pracy
w Luxpolu – wspomina pan
Andrzej, który mimo przebytego internowania i szykan
ze strony komunistów nie zawiesił działalności opozycyjnej - W podziemiu drukowałem przez jakiś czas prasę
opozycyjną na czeskiej maredakcja@dziennikstargardzki.pl

szynie drukarskiej. Taka rola
mi przypadła, ponieważ dwa
miejsca w Szczecinie zostały
wcześniej „spalone”, tzn. nakryte przez bezpiekę – opowiada pan Andrzej.
Azyl
- Po upływie kilku lat zacząłem się starać o azyl za
granicą. W 1988 r. najpierw
udało mi się dostać do Lubeki. Tam spędziłem półtora roku, po czym uzyskałem
możliwość wyjazdu do Ameryki Północnej. Ostatecznie

Chór Echo-Arioso poszukuje
nowych głosów
Od prawie 50 lat realizują swoją pasję – śpiew chóralny. Najpierw tylko w męskim gronie, a później do grupy dołączyły także panie. Teraz członkowie chóru „Echo-Arioso”
poszukują osób, które chciałyby do nich dołączyć.
Aby zgłosić się do chóru, wystarczy przyjść na jedną z prób.
Odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek od 18:00 w
Domu Kultury Kolejarza przy
ul. Szczecińskiej 17. Można również skontaktować się mailowo:
poczta@echo-arioso.stargard.
pl lub telefonicznie: 91 573 23
24. Jak podkreślają członkowie
„Echo-Arioso”, aby dołączyć do
zespołu, nie trzeba nawet znać

nut. Wystarczą dobre warunki głosowe, chęć do śpiewania i
trochę wolnego czasu.
Chórzyści mają na swoim koncie bogaty dorobek koncertowy.
Występują m.in. podczas miejskich imprez, koncertują również w kościołach i zakładach
pracy. Repertuar „Echo-Arioso” jest wszechstronny. Wykonują utwory m.in. Mikołaja Gomółki, J.S. Bacha, J. Brahmsa, S.

Moniuszki. Sięgają też po dzieła
współczesnych autorów: J. Świdra, J. Żukowskiego, A. Koszewskiego, T. Sygietyńskiego i M. Jasińskiego. Chór śpiewa także kolędy, pastorałki oraz pieśni ludowe, towarzyskie i okolicznościowe. Tylko w 2019 r. Dom Kultury Kolejarza otrzymał od miasta
prawie 50 000 zł wsparcia - m.in.
na działalność „Echo-Arioso”.
Info UM/opr red

Zdjęcie z czasów emigracji w Kanadzie

osiadłem w Kanadzie. Znalazłem się najpierw w mieście Mississauga pod Toronto. Tam na początku pracowałem jako ogrodnik, rozwoziłem gazety jako kolporter. Później, kiedy już lepiej
opanowałem język i przeszedłem wyszkolenie, zacząłem jeździć ciężarówkami po
całej Ameryce Północnej. W
tamtym czasie miałem też
poważny wypadek. Na szczęście jakoś z niego wyszedłem
i odzyskałem zdrowie. Po latach, przeprowadziłem się
do mniejszego miasta Niagara-on-the-Lake. W sumie
w Kanadzie przeżyłem 30 lat
swojego życia, w tym czasie
odwiedzałem Polskę, średnio co 5 czy 7 lat. Jednak dwa
lata temu, wróciłem na stałe do Polski, bo tęskniłem
za krajem. W Kanadzie została moja, dziś już dorosła i
mająca własną rodzinę, córka, która w momencie wyjazdu z Polski miała 12 lat –
kończy swoje wspomnienie
pan Andrzej.
Andrzej
Rozpędowski,
który po 30 latach wrócił
do swojej ojczyzny, wreszcie wolnej, o co przecież
sam walczył w Solidarności,
jest dla nas żywym zapisem
najnowszej historii Polski,
która swoją odsłonę miała
także w naszym mieście. Bo
i tutaj, jak w każdym zakątku
kraju, przed 40 laty, rodziła
się Solidarność.
Piotr Słomski

Chór Echo-Arioso od prawie 50 lat kultywuje swoją pasję. Każdy, kto lubi śpiew chóralny może dołączyć do chóru

Szkoła Podstawowa w Chlebówku
ma nowego dyrektora
Od września uczniów tej szkoły czekają zmiany. W nowym roku szkolnym powita
ich nowa Pani dyrektor. Od 1 sierpnia szkołą w Chlebówku będzie zarządzała Pani
Beata Panek.
Jestem przekonana że Pani
doskonałe przygotowanie merytoryczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe, połączone z
ogromną odpowiedzialnością,
chęcią pracy, kreatywnością i
troską o powierzoną placówkę, przełoży się na dalsze, wspaniałe efekty jej działalności. Życzę samych udanych inicjatyw i
decyzji w zarządzaniu, owocnej
współpracy z pracownikami,
uczniami, rodzicami oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału,
sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a
także spełnienia osobistych planów – powiedziała Wójt Gminy
Stara Dąbrowa, Sylwia Kalmus-Samsel.

Info UG Stara Dąbrowa/opr red

Od 1 sierpnia Szkołą Podstawową w Chlebówku będzie zarządzała Pani Beata Panek
na zdjęciu w środku
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dla dzieci i młodzieży

Co w trawie piszczy

Zrób to saM

Ciekawostki o Warszawie:

Zachęcam was do zrobienia gry kółko-krzyżyk w ogrodzie :-)
Bądźcie kreatywni, wymyślcie coś sami lub spójrzcie na gotowe pomysły na zdjęciach.

1. Warszawa może poszczycić się najdłuższą ulicą w Polsce. Ulica ma
14,6 km a jej nazwa to Wał Miedzeszyński.
2. Łazienki Królewskie są najpopularniejszym parkiem w Polsce.
Można tam spotkać mnóstwo wiewiórek oraz pawi. Nie mają nic
wspólnego z łazienką, ale dzieci, które po nich spaceruj, zadają
często pytanie: no gdzie są te łazienki? 
3. W Warszawie jest aż 66 uczelni wyższych. Jest to rekord w porównaniu do innych miast Polski. Są wśród nich np. Uniwersytet
Warszawski, Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet
Medyczny oraz Główna Szkoła Handlowa.
4. Jednym z najpopularniejszych miejsc w Warszawie jest Zamek
Królewski. Codziennie o 11:15 grany jest w wieży zegarowej hejnał. 7 września 1939 roku właśnie o tej godzinie podczas bombardowania zegar się zatrzymał. Wskazówki odbudowanego zegara
na wieży zamkowej ponownie ruszyły o godz. 11:15 w dniu 19
lipca 1974 r.
5. Na Rynku Starego Miasta znajduje się pomnik Syrenki, która według jednej z legend
broni miasta w podzięce za uratowanie jej z
rąk kupca, który ją porwał.
6. Będąc w Warszawie przespacerujcie się po
ul. Kanonii gdzie znajduje się dzwon odlany
w 1646 r. Według legendy, jeśli pomyślisz życzenie i dotkniesz ten dzwon, to marzenie się
spełni.
7. Warszawa dzięki temu, że
mieszka w nim niemal 1,8
mln jest tym samym najludniejszym miastem w Polsce,
przed Krakowem, Łodzią czy
Wrocławiem. Co ciekawe oznacza to, że w jego obrębie zamieszkuje ok. 4,5% mieszkańców całego kraju.
8. W Warszawie znajduje się najwęższy budynek świata, czyli Dom Kereta. Stoi między
przedwojenną kamienicą na
Żelaznej i peerelowskim blokiem na Chłodnej, na Woli. W
szczelinie między nimi architekt
Jakub Szczęsny stworzył w pełni funkcjonalną instalację artystyczną, w której mogą mieszkać i tworzyć zaproszeni artyści.
Pierwszym lokatorem był Edgar
Keret, izraelski pisarz polskiego
pochodzenia. Dom w najszerszym miejscu ma 152 cm a w
najwęższym 92 cm.
10. Warszawa posiada 82 parki.
11. Parki i tereny zieleni urządzonej zajmują 8% powierzchni Warszawy. Najstarszymi parkami są Ogród Saski,
Ogród Krasińskich, Łazienki i
park w Wilanowie.
12. Pierwotnie Warszawa nazywała się „Warszewa” od imienia Warcisław.
13. Warszawa była najbardziej
zniszczonym miastem podczas II wojny światowej.
14. Do 1995 roku Warszawa była
największym miastem europejskim, w którym nie było metra.
Obecnie są dwie linie metra o
łącznej długości 29,2 km.

Miejskie rysowanie - Warszawa

91 573 09 96

Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Rodzinna zabawa nad Miedwiem
W minioną niedzielę, 2 sierpnia w Amfiteatrze nad jeziorem Miedwie odbył się Festyn Rodzinny. Przygotowano wiele atrakcji, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
braknąć ulubionego przysmaku
dzieci: waty cukrowej i dmu-

Był kącik plastyczny a w nim:
malowanki, malowanie na folii, przygotowanie lunet do poszukiwania skarbu pirata! Mapa
skarbów i prawdziwa skrzynia wypełniona słodyczami dla
prawdziwych
poszukiwaczy
przygód! Ogromne Bańki mydlane, które lubią dzieci i dorośli! Oprawę muzyczną, gry i zabawy poprowadził Gabriel Nadobny.
Były wyścigi na kółkach, drużynowe suche narty, budowanie wieży i konkurs śpiewania!!
W foto budce można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
z wakacji Nad Miedwiem. Dla
wszystkich uczestników były
upominki, więc wszystkie buzie
wyszły uśmiechnięte i nikt nie
przegrywał.
O godzinie 15 rozpoczęły się
Warsztaty Florystyczne, które
poprowadziła Magdalena Łosiewska z Kwiaciarni Internetowej Tulipan. Pod okiem Pani
Magdy uczestnicy wykonali przepiękne kwiatowe wianki. Oczywiście nie mogło za-

Info UG Kobylanka/opr red

Jedną z atrakcji dla dzieci były duże bańki mydlane

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.

Miłośnicy muzyki mogli zaprezentować swój talent wokalny

W minioną niedzielę nad jeziorem Miedwie odbył się Festyn Rodzinny.jpg
redakcja@dziennikstargardzki.pl

chanych balonów z helem.

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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Szczecińska Klasa Okręgowa

Wyniki 1. kolejki gr.1 szczecińskiej klasy okręgowej:
Mewa Resko - Piast Chociwel 2:3,
Arkonia Szczecin - Tanowia Tanowo 1:1,
Wybrzeże Rewal - Stal Szczecin 1:1,
Jeziorak Szczecin - Orzeł Łoźnica 5:0,
Dąb Dębice - Sparta Gryfice 0:1,
Sarmata Dobra - Mierzynianka Mierzyn 1:0,
Jantar Dziwnów - Wicher Brojce 5:0,
Pomorzanin Nowogard - Prawobrzeże Świnoujście 3:0,
Fala Międzyzdroje - Iskra Golczewo 1:4,

Zwycięska inauguracja ligi dla
Piasta i Orła
W miniony weekend zainaugurowały rozgrywki Wojewódzkiej Klasy Okręgowej, w których uczestniczy pięciu reprezentantów powiatu stargardzkiego. Najlepszy start w rozgrywkach nowego sezonu zanotowały ekipy Piasta Chociwel i beniaminka, Orła Grzędzice. Pierwszy punkt uzyskali ponadto piłkarze Unii Dolice.

Orzeł Grzędzice znakomicie zainaugurował rozgrywki szczecińskiej okręgówki

Po długiej przerwie do gry o ligowe punkty powrócili piłkarze
występujący na szóstym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. W
nowym sezonie wojewódzkiej
okręgówki, powiat stargardzki reprezentuje pięć zespołów,
które występują w dwóch grupach. W grupie północnej „naszym” jedynakiem jest chociwelski Piast, natomiast w grupie
południowej grają Unia Dolice,
Orkan Suchań, Zorza Dobrzany

oraz beniaminek Orzeł Grzędzice.
Pierwsze mecze nowego sezonu przyniosły sporą dawkę
emocji, ale najbardziej zadowoleni mogą być piłkarze Orła
Grzędzice, którzy w derbowym
starciu pokonali dobrzańską Zorzę oraz Piasta Chociwel, którzy
odnieśli wyjazdowe zwycięstwo
nad Mewą Resko. Podopieczni
Tadeusza Piotrowskiego już do
przerwy wygrywali w Resku 3:1

po dwóch trafieniach Damiana Żaby oraz jednym celnym
strzale Krystiana Guściory. Po
zmianie stron przeżywali trudne
chwile, ale ostatecznie powrócili do Chociwla w glorii zwycięzców. Piłkarze Piasta wystąpili
w tym meczu w następującym
składzie: Krupski - Kortus, Kasprzyk, K. Guściora, K. Korpus,
K. Jankowski, Hyriak, Nowak
(M. Guściora), D. Jankowski (I.
Korpus), Wieliczko (Ciarkow-

Wyniki 1. kolejki gr. 2 szczecińskiej klasy okręgowej:
Energetyk Gryfino - Orkan Suchań 5:2,
Orzeł Grzędzice - Zorza Dobrzany 2:1,
Odra Chojna - Stal Lipiany 5:3,
Sokół Pyrzyce - Dąb Dębno 0:0,
Orzeł Trzcińsko - Gavia Choszczno 1:2,
SCRS Barlinek - Ogniwo Babinek 7:1,
Unia Dolice - Iskra Banie 1:1,
Kłos Pełczyce - Osadnik Myślibórz 1:0.
ski), Żaba. Następne spotkanie
rozegrają już przed własną publicznością. W sobotę, 8 sierpnia o godz. 15:00 podejmą Prawobrzeże Świnoujście.
Wymarzony debiut na boiskach szczecińskiej okręgówki zanotowali gracze z Grzędzic. W sobotę na własnym boisku na inaugurację sezonu pokonali lokalnego rywala, Zorzę
Dobrzany, 2:1. Już od pierwszej
minuty prowadzili po uderzeniu
Łukasza Romciwa, a po 13 minutach po trafieniu Wojciecha
Antoniewicza wygrywali nawet
2:0. Ostatecznie zwyciężyli jednak różnicą jednej bramki, ponieważ bramkę kontaktową dla
Zorzy uzyskał Michał Dutkowski. Nie udało się odnieść zwycięstwa faworyzowanej Unii
Dolice, która na własnym bo-

isku zremisowała z Iskrą Banie
1:1. Podopieczni nowego szkoleniowca, Łukasza Świątka długo prowadzili po trafieniu samobójczym, ale w doliczonym
czasie gry stracili gola wyrównującego. Zupełnie nie udała
się wreszcie inauguracja sezonu
piłkarzom Orkana Suchań, którzy przegrali sromotnie w Gryfinie z Energetykiem, 2:5, a jedyne bramki autorstwa Pawła
Dudy i Damiana Sałapaty uzyskali w końcowych minutach
spotkania.
W najbliższą sobotę pierwsze mecze przed własną publicznością rozegrają piłkarze Zorzy (godz. 15:00, mecz z Orłem
Trzcińsko Zdrój) oraz Orkana
(godz. 16:00 z Unią Dolice).
M.B.

Zmiany w sztabie szkoleniowym Błękitnych Stargard

Grzegorczyk powrócił do korzeni
Od 1 sierpnia nastąpiły zmiany w sztabie szkoleniowym Błękitnych Stargard. Pierwszym asystentem trenera Adama Topolskiego został rodowity
stargardzianin, wychowanek klubu, Tomasz Grzegorczyk. W sztabie pozostaje jednak również dotychczasowy asystent, Jarosław Piskorz.
Zmiany personalne w sztabie szkoleniowym II-ligowych
Błękitnych Stargard wynikają z
problemów zdrowotnych trenera Adama Topolskiego, który w
najbliższym czasie przeprowadzi
szczegółowe badania oraz zabiegi lekarskie. Osobami odpowiedzialnymi za budowę drużyny
oraz przygotowania do nowego
sezonu będą zatem nowy człowiek w sztabie szkoleniowym, Tomasz Grzegorczyk i Jarosław Piskorz.
Tomasz Grzegorczyk ma 39 lat,
mieszka w Stargardzie i jest wychowankiem Błękitnych Stargard.
Jako zawodnik Błękitnych grał w
reprezentacjach wojewódzkich,
a także był powoływany do kadry Polski U-16. W młodym wieku wyjechał do Niemiec, gdzie
kontynuował grę w piłką nożną
w niemieckich klubach. Miał też

krótką przygodę w irlandzkiej
Premier League. Pracę szkoleniową rozpoczął ponad 10 lat temu w
niemieckim klubie FC Greif Torgelow, z którym awansował do
Regionaligi (odpowiednik polskiej IV ligi). W minionym sezonie pracował jako pierwszy trener
w niemieckim TSG Neusterlitz.
Posiada licencję UEFA A, jednak
planuje jak najszybciej podnieść
kwalifikacje i zdobyć licencję
UEFA PRO, która umożliwi mu
prowadzenie drużyn samodzielnie na szczeblu centralnym.
- Przygotowania rozpoczęliśmy we środę, a w sobotę gramy
pierwszy mecz w rundzie wstępnej Totolotek Pucharu Polski z
Legionovią Legionowo (w Stargardzie o godz. 13:00). Później
mamy zaplanowany stacjonarny
obóz, na którym będziemy sie intensywnie przygotowywać na na-

szych obiektach trenując dwa razy
dziennie. Następnie w zależności,
jak się ułoży mecz z Legionovią,
być może czeka nas bardzo ciekawy mecz w I rundzie Pucharu
Polski z beniaminkiem ekstraklasy Wartą Poznań. Planujemy ponadto rozegrać przynajmniej jeden sparing. W ostatni weekend
sierpnia rusza liga, więc czasu jest
niewiele. Z tego względu ciężko
pracujemy nad wzmocnieniami.
Szukamy nowych, wartościowych
zawodników. Dotychczasowi gracze otrzymali bowiem ciekawe
propozycje gry w I lidze, czego im
nie odmówimy. Mam zatem nadzieję, że w najbliższych dniach
będę mógł przekazać informację
o nowych zawodnikach, podać
konkretne nazwiska – powiedział
Tomasz Grzegorczyk.
M.B.

Tomasz-Grzegorczyk
91 573 09 96
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Zgrupowanie Feniks Pesty Stargard

Koszykówka

Zapaśnicy Feniksa trenowali
w Tatrach
Młodzi zawodnicy Feniksa Pesta Stargard powrócili z obozu przygotowawczego, który
odbył się w Zakopanem. Szlifowali formę wspólnie z kadrą województwa zachodniopomorskiego, trenowali wytrzymałość, ale przede wszystkim dobrze bawili się.

Zawodnicy Feniksa Pesty Stargard podczas zgrupowania kadry wojewódzkiej

Zapaśnicy Feniksa Pesta Stargard nie zwalniają tempa. Mimo
trudnej sytuacji związanej z pandemią i idącymi za tym trudnościami finansowymi, znakomicie przygotowali się do jesiennego sezonu na zgrupowaniu kadry wojewódzkiej zachodniopomorskiego w Zakopanem.
Dzięki świetnemu zarządzaniu klub zorganizował wyjazd
w polskie Tatry wspólnie z najlepszymi zawodnikami z regionu. W Zakopanem, gdzie przebywali ponad tydzień, trenowali głównie wytrzymałość i siłę na
wycieczkach biegowych i marszach w góry, po 30 km dziennie. Potrafili na porannym rozruchu wejść na szczyt Nosal, aby
po śniadaniu wykonać kolejne dwie jednostki treningowe.
Trenowali nie tylko w terenie,
ale także klasycznie, na matach.
Zdobyli Rysy, Kościelec, Kaspro-

wy Wierch, Sarnią Skałkę z wodospadem Siklawica, Gęsią Szyję oraz Morskie Oko. Odwiedzili

termy chochołowskie. Zgrupowanie przepracowali bardzo sumiennie i do Stargardu powrócili w znakomitych nastrojach.
Już 14 sierpnia rozpocznie się
jednak kolejny obóz, tym razem
w Koronowie, a pierwsze zawody zaplanowane są na wrzesień.
W dniach 4-6 września odbędą
się mistrzostwa Polski szkół w
Stargardzie, następnie w Siedlcach mistrzostwa Polski juniorek i Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży. We wszystkich wymienionych zawodach nie zabraknie zapaśników z Feniks Pesta Stargard.

Baylee Steele zjawił się w Stargardzie jako pierwszy z obcokrajowców

Pamiątkowe zdjęcie ze zgrupowania w Zakopanem

31 lipca na na boisku ORLIK odbył się IX Nocny Turniej Piłki Nożnej Seniorów o puchar Burmistrza Chociwla. Turniej rozpoczął o godzinie 20:00 oficjalnym otwarciem
którego, w imieniu Burmistrza Stanisława Szymczaka, dokonał Wojciech Majsakowski,
Zastępca Burmistrza Chociwla.

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Od towarzyskiej gierki z King Wilkami Morskimi Szczecin oraz dwóch spotkań sparingowych ze Śląskiem Wrocław przygotowania do nowego sezonu 2020/2021 rozpoczęli koszykarze ekstraligowej PGE Spójni Stargard.

M.B.

W Chociwlu Seniorzy
walczyli o puchar Burmistrza
Zespoły zostały podzielone na
dwie grupy, z których dwie pierwsze z najlepszym bilansem punktowym awansowały do półfinału.
W półfinale spotkały się drużyny
Kiedyś Coś Grali Chociwel i ZS
Skurcz, drugą parę tworzyły zespoły Scanbet i Zaszokowani Lutkowo. Drużyny przyjezdne okazały się lepsze i zwyciężyły swoje mecze. Po zaciętych półfinałach, obfitujących w ciekawe akcje i bramki,
w meczu o 3 miejsce zagrały dru-

Koszykarze PGE
Spójni rozegrali
pierwsze sparingi

żyny Scanbet i Kiedyś Coś Grali.
Scanbet udanie zrewanżował się za
mecz grupowy i pewnie zwyciężył
3-1. W finale turnieju spotkały się
zespoły ZS Skurcz i Zaszokowani
Lutkowo. ZS Skurcz po raz drugi
nie dał szans drużynie z Lutkowa i
zwyciężył 1-0.
Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce – ZS Skurcz, II miejsce
– Zaszokowani Lutkowo, III miejsce – Scanbet, IV miejsce – Kiedyś

Coś Grali Chociwel, V-VIII miejsce
– Ina Stradzewo 1, Ina Stradzewo
2, Piast Junior Chociwel, Starzyce
Pierwsze trzy drużyny otrzymały
puchary ufundowane przez Stanisława Szymczaka, Burmistrza
Chociwla. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Adrian Papierz a najlepszym bramkarzem
wybrany został Patryk Balcerzak.
Turniej zakończył się po północy
tradycyjną kiełbaską z grilla.
Info UG Chociwel/opr red

Pierwszy testmecz rozpoczynający przygotowania do
sezonu Ekstraligi koszykarzy
miał dla podopiecznych Jacka
Winnickiego charakter typowo szkoleniowy. Mecz z Wilkami Morskimi ze Szczecina
nie był bowiem punktowany,
a obie drużyny nie wystąpiły w
pełnych składach. Więcej można jednak powiedzieć po meczach, które odbyły się w minionych dniach we Wrocławiu
ze Śląskiem Wrocław.
PGE Spójnia obie te potyczki przegrała, ale momentami
prezentowała ciekawą koszykówkę. Wtorkowy sparing rozpoczęła od wysokiego prowadzenia, ale ostatecznie przegrała 73:81. Najwięcej punktów dla stargardzkiego zespołu uzyskał Kacper Młynarski
(20). Czternaście oczek dołożył
Tomasz Śnieg, z 13 punktami
mecz zakończył Mateusz Kostrzewski, a debiutujący w biało-bordowych barwach Baylee Steele zdobył 12 punktów.
W stargardzkiej drużynie wystąpił także testowany 23-letni obwodowy Szymon Walczak, który ostatnie lata spędził
na amerykańskich uczelniach,
ale w 2013 reprezentował Polskę podczas mistrzostw Europy U-16.
Jeszcze bliżej zwycięstwa
stargardzcy koszykarze byli
dzień później. Na kilka minut
przed końcem prowadzili, ale
nie zdołali utrzymać korzystnego wyniku. WKS Śląsk pokonał PGE Spójnię Stargard

81:78. Tym razem najlepiej
punktującym
zawodnikiem
Spójni był Amerykanin Steele,
który uzyskał 25 oczek. Kacper
Młynarski dołożył 20, a Mateusz Kostrzewski 17 punktów.
Na parkiecie pojawili się ponadto Śnieg, Szymon Walczak,

Dominik Grudziński i Szymon
Szmit. Zabrakło natomiast
oczekiwanych w Stargardzie
Ricky Tarranta, Omari Gudula
oraz Wayne`a Blacksheara. Nie
wystąpił także Filip Matczak,
który na jednym z treningów
złamał nos.
Kolejny sprawdzian biało-bordowi koszykarze ze Stargardu rozegrają już w najbliższą sobotę. W hali OSiR podejmą w meczu sparingowym mistrza Polski – drużynę Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Na
mecz, który rozpocznie się o
godz. 17:00, na podstawie karnetów z zeszłego sezonu będzie
mogło wejść 299 kibiców.
M.B.
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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. korsarz, pirat
2. „tak” naszych
południowych braci
3. prawdziwa krytyki się nie boi
4. typ zamka
5. główny zapaśnik w korridzie
6. szwedzka rzeka
7. japoński wachlarz
8. główna rzeka Birmy
9. wiatr nad jez. Garda (Włochy)
10. jezioro w Turcji
11. markiz z komedii
Moliera „Mizantrop”
12. życizna
13. stolica Indonezji
14. lampart
15. mieszkaniec Syberii
16. rajd na tyły wroga
17. pistolet maszynowy
18. namiot ze skór jelenich
19. władca dżinnów
20. ... Paul Belmondo
21. hamowany tamponem

22. utwór sceniczny
23. budowniczy labiryntu
24. Paul, piosenkarz
25. kilka kompanii
26. miasto włoskie
27. imię Młynarskiej
28. piwnica statku
29. trzęsienie, dygotanie
30. troszczenie się
31. jednostka pracy
32. angielska waluta
33. dopływ Rodanu
34. tłuszcz
35. utopia
36. lina holownicza
37. najwyższy szczyt Krety
38. słynny z prawości król Eginy
39. kozia nie do golenia
40. sucha dolina pustynna
41. miejsce pracy farmaceuty
42. gorąca cząstka
43. element genu złożonego
44. dzielnica Londynu
45. jednostka masy w Anglii

46. materiał na rajstopy
47. łgarstwo dawniej
48. tam członkowie karawany
uzupełniają zapasy wody
49. ptak z rodziny kaczkowatych
50. roślina do majenia tatarak
51. angielski grosz
52. narzędzie do młócki
53. laureat konkursu im. Fr. Chopina.
Poziomo:
54. rządzić się będzie w urzędzie
55. guz
56. małe miasto w płd. części
dawnego woj. zielonogórskiego
57. państwo w Środkowej
Afryce, ze stolicą w Kigali
58. Romantowska
59. okręg w starożytnym Egipcie
60. odtwórczyni roli Marusi
61. ang. miasto nad Kanałem
La Manche
62. przeszukiwanie mieszkania
63. miasto w Iraku
64. angielskie konfitury

65. japońska kobieta nurek
66. mleczarz z musicalu
67. grupa ludów afrykańskich
68. ojczyzna Mandeli
69. np. Polka
70. środek owadobójczy
71. daw. niewolnik
72. piłka poza boiskiem
73. pudełko u pasa Japończyka
74. miasto w Wielkiej Brytanii
75. schowanie pod ubraniem
76. wada, usterka
77. ptak z rodziny bocianowatych
(Ameryka, Afryka)
78. okręt do ochrony konwojów
79. toczydło, osełka
80. część spektaklu teatralnego
81. matka Learcha
82. stolica Jordanii
83. dopływ Jeniseju
84. indyjski bóg ognia
85. totalitarny system organizacji państwa
86. sposób robienia na drutach
87. miasto w Zairze,

port nad rzeką Kongo
88. postrzeleniec
89. nad kolanami
90. jedzie na sygnale
91. notatki
92. dyscyplina ekonomii
93. domyślna treść utworu
94. mielizna na rzece
95. w zębie żmii
96. okazanie szacunku
97. Rob ... szkocki Janosik
98. porwał hajduczka
99. Edgar Allan ...
100. „... - Xerox”
101. związek rodowy w Szkocji
102. krater wypełniony wodą
103. Patrick, amer.
lekkoatleta, mistrz olimp.
w rzucie młotem (1920)
104. potrafi szlochać
z byle powodu.
PODPOWIEDŹ:
AKAST,
DLAWIGAD, ERG, POOLE,
ROY, TORERO
91 573 09 96
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INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna

91 578 54 66

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

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

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

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

redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEPIS

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

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

Sałatka z makaronem ryżowym

Składniki:
ok. 250 g makaronu orzo
1 papryka czerwona
1 ogórek zielony
1/2 puszki kukurydzy
150-200 g szynki drobiowej
około 150 g żółtego sera
2-3 łyżki majonezu
1 łyżka jogurtu greckiego
1 łyżeczka curry
sól, pieprz
Przygotowanie:
Makaron gotujemy w osolonej wodzie wg instrukcji
podanej na opakowaniu. Po
odcedzeniu odstawiamy do
przestudzenia.

Oczyszczoną i pozbawioną gniazda nasiennego paprykę kroimy w drobną
kostkę.
Ogórka, szynkę oraz ser
żółty kroimy w kostkę podobnej wielkości co paprykę.
Kukurydzę osączamy z
zalewy.
Wszystkie składniki łączymy ze sobą w misce.
Majonez mieszamy z jogurtem greckim. Doprawiamy solą, pieprzem oraz
przyprawą curry. Mieszamy
z pozostałymi składnikami.

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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NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom w Żabowie. Działka 1/4 ha . Tel. 695 359 355

• Sprzedam działki budowlane w
Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 576-41-10, lub
695-986-397
• Sprzedam działkę budowlaną o
pow. 3000 m2 z linią brzegową Jeziora Woświn. Cena 30 zł/m2. Tel.
(91) 439-18-80 lub 502-914-559
• 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 Nissan Patrol , 2001
rocznik. Tel. 695 359 355

• Sprzedam 4 koła letnie do Fia-

ta Seicento, bieżnik dobry, 145/70
R13. Cena za komplet 100 zł. Tel.
668-399-239

• Silnik do łódki Wietierok 83, sprawny,
nie używany od 6 lat. Tel. (91) 579-1145

• 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
• 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

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

•

• Kierowca C+E Polska – Szwecja.
Tel. 601420009

•

• Zatrudnię kierowcę C+E,
Norwegia – Czechy – Słowacja - Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie, Tel. 607 585 561
• Zatrudnię blacharza/lakiernika/mechanika. Tel.  603-742034
• 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
• 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 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
Sprzedam Akordeon 80 Bas
Muza z futerałem. Jak nowy.
Cena 350 zł. Tel. 668-399-239
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 5117AH-S, 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

Praca w myjni samochodowej
Myjnia samoobsługowa zatrudni
pracownika emeryta lub rencistę.
Osoby chętne proszę o kontakt:
Tel. 606-706-166

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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7-10.8.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

07.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
08.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

Burmistrz Chociwla informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Chociwlu, przy ulicy Armii Krajowej 52 oraz
na stronach internetowych www.chociwel.pl
i www.bip.chociwel.pl podany jest do wiadomości wykaz nieruchomości nr 9/2020 z dnia
05.08.2020 r. przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz podaje się do wiadomości przez okres
21 dni, tj. od dnia 05.08.2020 r.

09.08.2020 r. „Cefarm 36,6”
ul. Piłsudskiego 9
91-577-17-68

mgr farm.

10.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
11.08.2020 r. „Nowa”
ul. M. Reja 5a
91-577-59-90
12.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
13.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

ul. M. Reja 5a
tel. 91 577 59 90
91 834 41 23

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

Danuta Waliszewska
i dr n.farm.
Jerzy Waliszewski
GODZINY PRACY:
pn - pt - 7 -21
sob - 8-15

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

ZATRUDNI

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT
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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Bowling

Eon z pierwszym tytułem
W stargardzkiej Kręgielni Rondo zakończyły się rozgrywki Bowlingowej Ligi Czwórek.
Po raz pierwszy mistrzem została drużyna Eon Elektroenergetyki, która wyprzedziła
obrońcę tytułu, Piekarnię Sowno oraz Piekarnię Skrzypczak. Awans z II ligi do elity wywalczyły z kolei ekipy Monolitu i La Fiesty.

Do pucharu za wygranie Ligi Dwójek czołowi gracze Eonu dołożą puchary za
triumf w Lidze Czwórek

Ostatnie mecze rozgrywane w
stargardzkiej Kręgielni Rondo
nie wprowadziły żadnych zmian
na istotnych pozycjach w Bowlingowej Lidze Czwórek. Pewna tytułu mistrzowskiego drużyna Eonu Elektroenergetyki wygrała z Mercedesem walkowerem. Druga w tabeli, najlepsza w
dwóch poprzednich latach, Piekarnia Sowno przegrała z Kręgielnią Rondo. Natomiast trzecia na mecie Piekarnia Skrzypczak nie pozwoliła się wyprzedzić
Kręgielni pokonując po zaciętej
walce 6:2 Team Strike. Miejsca w
czołowej szóstce zachowały także Klippan i Lux PC. Na drugim
krańcu tabeli znalazły się natomiast czwórki Team Strike i DJ`s
Team, które w następnym sezonie przystąpią do rywalizacji na

Karolina Niegierysz po raz drugi została najskuteczniejszym graczem II ligi

zapleczu elity.
Miejsce spadkowiczów zajmą z
kolei zespoły Monolitu i La Fiesty. Obie utrzymały swoje pozycje
wywalczone już w połowie rozgrywek. Walczący do końca Szejk
zajął ostatecznie miejsce trzecie,
a mająca najwyższy wynik w małych punktach w przekroju całego sezonu, czwórka Lucky Strike uplasowała się na 4. miejscu.
Czołową szóstkę zamknęły drużyny Kalmara i Głosu.
Dla czwórki Eon Elektroener-

organizowanych przez Kręgielnię Rondo. Zdystansował konkurencję osiągając na mecie 25
punktów przewagi. Do mistrzostwa dużą cegiełkę dołożyli jednak także tacy gracze, jak: Aleks
Szczepaniak, Marek Fabisiak,
Piotr Muszyński, czy Karol Łepkowski. Najwyższą średnią punktową uzyskał wspomniany Jaskulski (200 pkt na grę!) i wyprzedził
w tym rankingu Kazimierza Słowińskiego (Kręgielnia) i Szczepaniaka. Najlepszy wynik w jednej
grze także należał do Jaskulskiego, który rezultatem 277 oczek
uzyskał rekord ligi czwórek. Podobne klasyfikacje w II lidze wygrali Karolina Niegierysz (Pliseo,
najwyższa średnia) oraz Sławomir Łuksza (Monolit, najlepszy
wynik indywidualny).
Oficjalne zakończenie rozgrywek połączone z rozdaniem nagród odbędzie się we wrześniu.

getyki to pierwszy tytuł mistrza
ligi w historii. Zespół dowodzony
przez najlepszego we wszystkich
klasyfikacjach indywidualnych,
Sebastiana Jaskulskiego, wygrywał już kilkukrotnie Ligę Dwójek, a także Puchar Ligi, ale po
raz pierwszy triumfował w najbardziej elitarnych rozgrywkach
Wyniki 22. kolejki (ostatniej) I ligi:
Klippan – DJ`s Team 6:2 1904-1715,
Kręgielnia – Piek. Sowno 8:0 1948-1774,
Skrzypczak – Team Str. 6:2 1935-1890,
Eon – Mercedes 8:0 1942-0,
Lux PC – Sanitech 4:4 1821-1835,
Jakub Meble – PEC 8:0 1951-1725.

Drużyna Błękitnych
poszukuje zawodniczek
Piłka nożna już dawno przestała być dyscypliną zarezerwowaną
wyłącznie dla mężczyzn. Zarówno wśród kibiców, jak i zawodników na całym świecie jest coraz więcej kobiet. Także w Stargardzie
panie mogą trenować. Błękitni poszukują chętnych do drużyny.
Jedyny warunek to ukończone
15 lat. Do Błękitnych mogą dołączyć zarówno amatorki, jak i zawodniczki, które już kiedyś trenowały piłkę nożną w innym zespole. Możliwa jest także zmiana
drużyny – klub oferuje pomoc
w załatwieniu formalności. Na

nowe piłkarki Błękitnych czekają
treningi pod okiem doświadczonego szkoleniowca, a także gra w
III lidze markoregionalnej i występy na turniejach. Wystarczy
zgłosić się telefonicznie: 697 998
361, 668 154 451.
Info UM/opr red

M.B.

Wyniki 22. kolejki (ostatniej) II ligi:
Lucky Str. – WBiA 8:0 1219-1101,
Castorama – Hydro-Flex 0:8 1300-1438,
Elt Winner – Monolit 0:8 1252-1609,
Pliseo – La Fiesta 0:8 0-1773,
Szejk – Kalmar 8:0 1729-1265.
Tabela końcowa I ligi:
1. Eon Elektroenergatyka
2. Piekarnia Sowno		
3. Piekarnia Skrzypczak
4. Kręgielnia Rondo		
5. Klippan Safety Polska
6. Lux PC			
7. Jakub Meble			
8. Mercedes-Auto Bogacka
9. Sanitech			
10. PEC			
11. Team Strike		
12. DJ`s Team			

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

145
120
110
110
100
94
89
82
77
70
44
15

45619
43995
43650
43241
42888
41098
41223
38322
42498
40302
39008
34454

Tabela końcowa II ligi:
1. Monolit			20
2. La Fiesta			
20
3. Szejk			20
4. Lucky Strike			
20
5. Kalmar			20
6. Głos			 20
7. WBiA			 20
8. Pliseo			 20
9. Castorama			 20
10. Hydro-Flex			 20
11. Elt Winner			
20

122
117
112
108
101
76
76
70
50
46
2

33927
32751
33305
34189
31325
31810
31281
27312
28853
29345
24071

ogłoszenie

91 573 09 96

