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Mieszkańcy kamienicy
pełni obaw

Znaleźli się na rządowej
liście, ale mówią NIE!

Gzyms może spaść
komuś na głowę!
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Na starówce ma być bezpieczniej
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Ogłoszenie

WYDZIERŻAWIMY DZIAŁKI POD
ELEKTROWNIE SŁONECZNĄ!
CZYNSZ DZIERŻAWY OD 8 TYS/HA/ROK
TEL 698 008 480

www.arenella.pl

Egzotyka w
naszej gminie
nie jest obca
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Ogłoszenie
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sł ow o
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Ogłoszenie

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

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

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

Naszemu koledze

Kamilowi Seredyńskiemu

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TATY

Żadne słowa nie są w stanie opisać cierpienia
i straty ukochanej osoby, w tym trudnym
momencie łączymy się w żalu i modlitwie.

Członkowie Struktur
Prawa i Sprawiedliwości w Stargardzie
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Kronika strażacka

Bezpłatne badania
mammograficzne

Pożar prasy do słomy,
auto wpadło do rowu

Plan trasy
mammobusów
Projekt „Moja mammografia moje życie” realizowany
przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Dwa
mammobusy będą jeździły po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w
wieku 50 – 69 lat. Na przestrzeni sierpnia i września mammobusy dwukrotnie odwiedzą Stargard oraz Dobrzany, a
także przyjadą do Suchania, Marianowa i Dolic.

We środę w Marianowie zapaliła się prasa do słomy. Ponadto spłonęły 2 hektary ścierniska i słoma po kombajnie. Foto. OSP Marianowo

W miniony wtorek, 11 sierpnia strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sownie zostali zadysponowani do zdarzenia drogowego, w którym udział brały 2 pojazdy osobowe. W wyniku zdarzenia jeden z pojazdów
wpadł do przydrożnego rowu.
Do zdarzenia doszło na Drodze
Wojewódzkiej nr 142 kilka minut przed godziną 9. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. W akcji udział brali strażacy z OSP Sowno, OSP
Żarowo, Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, Policja
oraz 3 zespoły Ratownictwa Medycznego.
Tego samego dnia Strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Dolicach zostali zadysponowani do powalonego drzewa przed
miejscowością Dobropole Pyrzyckie. Po dojeździe strażaków
na miejsce zdarzenia okazało
się, że konar z drogi usunął prze-

jeżdżający ładowarką teleskopową strażak z OSP Kolin.
W minioną środę 12 sierpnia
na jednym z pól w miejscowości Marianowo doszło do pożaru prasy do słomy. W wyniku
zdarzenia zapaliły się 2 hektary

ścierniska oraz słoma po kombajnie. W akcji gaśniczej udział
brali strażacy z OSP Marianowo,
OSP Gogolewo oraz Jednostka
Ratowniczo Gaśnicza ze Stargardu.
red

Strażacy z OSP Sowno zostali zadysponowani do zdarzenia drogowego na Drodze
Wojewódzkiej nr 142.

Kolizja w Kobylance przy
wjeździe do Dino
W miniony wtorek, 11 sierpnia w miejscowości Kobylanka doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech samochodów osobowych.
Jak informują na facebookowym profilu Stowarzyszenie
„Kobylanka gminą dla swoich
mieszkańców” mieszkańcy Kobylanki według uczestników
zdarzenia jeden samochód skręcał do sklepu, jadący za nim pojazd zdąży wyhamować, a trzeci niestety już nie i uderzył prawym bokiem. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
red

Projekt ma na celu rozwiązanie podstawowego problemu
związanego z rakiem piersi, czyli niskiego poziomu zgłaszalności kobiet na badania. Mammobus dotrze z ofertą bezpłatnych
badań do najdalszych zakątków
naszego województwa, w tym
na obszary tzw. „białych plam”,
gdzie o skorzystanie z tego typu
usług jest najtrudniej. - W województwie zachodniopomorskim,
aż 115 tysięcy kobiet ma utrudniony dostęp do badań profilaktycznych. Pomimo, że założenia
projektu mówią o 33 tysiącach,
to zakładamy, że swoimi badaniami obejmiemy ponad 40 %
kobiet które mają problem z dotarciem na te badania – mówi
Andrzej Stencel, prezes Geneva
Trust Polska sp. z o.o. podczas
oficjalnego oddania do użytku
mammobusu. W ramach projektu realizowane będą także działania uświadamiające w obszarze
profilaktyki raka piersi, 50 seminariów, oraz 2 tysiące odwiedzin
kobiet w domach przez personel
medyczny, aby przekonać je, że
badania mogą uratować im życie. Projekt „Moja Mammografia
– Moje Życie” jest realizowany w
ramach Działania 6.8. Wdrożenie kompleksowych programów
zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających
na rynek pracy, ułatwiających
powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne,

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2014-2020. Mammobus, o
którym mowa posiada najnowszą cyfrową technologię obrazowania mammograficznego. W
pojeździe, prócz mammografu,
znajdują się dwie przebieralnie,
recepcja i miejsce, w którym kobiety będą mogły wypełnić ankietę i zapoznać się z informacjami na temat profilaktyki. Pojazd
kursuje od początku lipca i już
kilka razy odwiedzał miejscowości w powiecie stargardzkim. Do
końca września pojawi się jeszcze w Stargardzie, Dobrzanach,
Marianowie, Suchaniu i Dolicach. Najpierw w poniedziałek
(24 sierpnia) zatrzyma się w Suchaniu. Następnie w piątek (28
sierpnia) odwiedzi Dobrzany.
Przez dwa dni – 31 sierpnia i 1
września, nowoczesny mammobus znajdować się będzie w Stargardzie, przy Przychodni Zachód na Osiedlu Zachód 17a.
Z kolei 24 września ponownie
wróci do Dobrzan. W dniu 25
września mammobus najpierw
odwiedzi Marianowo, a następnie wyjedzie do Dolic. Informacje o szczegółowych godzinach
pracy mammobusa w poszczególnych miejscowościach będzie
można uzyskać w Urzędach, lub
na tablicach ogłoszeń.
KR

Przybywa osób
zakażonych
W mijającym tygodniu Wojewódzka Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna ze Szczecina poinformowała o nowych przypadkach zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w
naszym województwie oraz powiecie.

Foto Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców

W minioną środę koronawirusa potwierdzono u 3 osób z
Powiatu Stargardzkiego. Dodatni wynik testu uzyskała młoda kobieta, młody mężczyzna i

mężczyzna w średnim wieku.
W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem to 919
osób, w tym 23 osoby zmarły.
red
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Zarwał się gzyms na Wojska Polskiego

Czy nie spadnie zanim zdążą go naprawić?
Otrzymaliśmy prośbę o interwencję od mieszkanki kamienicy przy Wojska Polskiego 2. W lutym tego roku mieszkanka zgłaszała urwanie gzymsu
nad oknem łazienki. Jak informuje nas mieszkanka po tygodniu od zgłoszenia przysłany przez TBS konserwator miał poinformować jedynie o tym,
że taki problem występuje też w innych miejscach i na tym interwencja konserwatora miała się zakończyć. W związku z tym zwróciliśmy się z pytaniem, czy TBS wykona naprawę oberwanego gzymsu. Tymczasem kobieta obawia się, że może on spaść.

Gzyms grozi runięciem z trzeciego piętra na podwórze

- Kiedy weszłam do łazienki, to zobaczyłam z przerażeniem, że gzyms nad oknem jest
zarwany – informuje w rozmowie z Dziennikiem mieszkanka – To było pod koniec lutego.
Od razu skontaktowałam się z
TBS. Odpowiedziano mi, że zostanie przysłany konserwator.
Po upływie ok. 7 dni od zgłoszenia, przyszedł wreszcie konserwator, popatrzył i stwierdził,
że taki problem występuje też w
innych miejscach. I na tym zakończyła się jego interwencja.

Od tamtej pory nikt z TBS już
się ze mną nie kontaktował – informuje mieszkanka - Boję się,
żeby ten gzyms nie spadł komuś
na głowę. A przecież już wkrótce pogoda się zmieni. Zaczną się
deszcze i co wtedy stanie się z
gzymsem? Mam nadzieję, że się
nie urwie zupełnie – zaznacza
zgłaszająca problem.
Zaczną remont na początku
września
W związku z tym skontaktowaliśmy z TBS, by zapytać, czy
i jakie zostaną podjęte działania

w celu naprawy niebezpiecznie
zarwanego gzymsu.
Do sprawy odniósł się Ryszard
Jeżak, kierownik Biura Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje, że naprawa gzymsu i
tzw. podbitki dachu od strony
ulicy na budynku W. Polskiego
2,4,6,8 została zlecona do wykonania. Umowa z wykonawcą robót została już podpisana w dniu 30.07.2020 r. Wprowadzenie wykonawcy na budowę zostanie dokonane w dniu
02.09.2020r . Wykonawca jest
zobowiązany do wykonania robót w terminie umownym 90
dni od dnia podpisania umowy
– wyjaśnia R. Jeżak.
Z powyższej informacji, jaką
uzyskaliśmy wynika, że gzyms
najpóźniej na początku grudnia
zostanie naprawiony. Miejmy
nadzieję, że do czasu kiedy roboty zostaną zakończone zerwanie gzymsu nie ulegnie pogłębieniu, np. w warunkach pogodowych, kiedy nastąpią jesienne
deszcze.
Piotr Słomski

Powstała szczelina między ścianą a zarwanym gzymsem jest spora

Stargardzianie będą
świętowali razem z
żołnierzami
Przed nami obchody Święta Wojska Polskiego. Jutro pod pomnikiem „Stargardzianie Ojczyźnie – w setną rocznicę odzyskania niepodległości” zostaną złożone kwiaty
i będzie odczytany apel pamięci. W kolegiacie wierni wezmą udział w uroczystej mszy
świętej w intencji poległych na polu chwały.

Apel pamięci, salwę honorową i złożenie kwiatów zaplaredakcja@dziennikstargardzki.pl

nowano na 10:30. W uroczystościach wezmą udział przed-

Nad oknem łazienki taki widok zerwanego gzymsu jest już od końca lutego

stawiciele władz samorządowych i służb mundurowych
oraz mieszkańcy. O 11:00 w pobliskiej kolegiacie rozpocznie
się nabożeństwo. Ze względów
bezpieczeństwa trzeba pamiętać
o zachowaniu odległości między uczestnikami. Trzeba również zasłonić usta i nos. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia. Data
wiąże się ze zwycięską Bitwą
Warszawską, którą rozegrano w
1920 r. podczas wojny polsko-bolszewickiej. Z kolei katolicy
tego dnia świętują dodatkowo
Wniebowzięcie
Najświętszej
Marii Panny.
Info UM/opr red

Weekendowe
zdarzenia nad
jeziorem Miedwie
W minioną niedzielę nad jeziorem Miedwie sporo się
działo. Na skutek gwałtownego załamania pogody stargardzcy policjanci kilkukrotnie byli wzywani do pomocy.
Około godziny 12.30 na plaży w Koszewku doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. 20-letni mężczyzna ze
Stargardu skoczył z pomostu
na główkę do wody. W wyniku
zdarzenia mężczyzna doznał
poważnych obrażeń ciała, najprawdopodobniej doszło do
uszkodzenia kręgosłupa.
Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Z relacji świadków zdarzenia wynika, że mężczyzna znajdował
się pod wpływem alkoholu.
Tego dnia w związku z nagłym załamaniem pogody policjanci interweniowali w miejscowości Bielkowo. Na skutek

silnych podmuchów wiatru
osoby pływające po jeziorze
rowerem wodnym nie były w
stanie samodzielnie dopłynąć
do brzegu. Policjanci zabrali
na swoją motorówkę zmęczone i przemoczone osoby, jednocześnie odholowali na brzeg
rower.
O pomoc prosiła również
para ludzi, która w minioną
niedzielę pływała pontonem.
W związku z tym, że w pontonie rozładował się akumulator
a na jeziorze pojawiła się wysoka fala osoby znajdujące się
na pontonie nie były w stanie
o własnych siłach dopłynąć do
brzegu.
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ZUK uspokaja zaniepokojonych mieszkańców

To nie Barszcz Sosnowskiego
tylko Arcydzięgiel
Odebraliśmy sygnał od jednego mieszkańców odnośnie niepokojąco wyglądającej rośliny, która rośnie nad Iną, na wysokości ulicy Szewskiej, niedaleko mostku, na obszarze
ok. 5 metrów wzdłuż alei spacerowej. Źródłem niepokoju było podejrzenie, że roślina to
Barszcz Sosnowskiego, który jest niebezpieczny dla zdrowia ludzi, gdyż w kontakcie ze
skórą wywołuje bardzo groźne poparzenie.

Odeszli do wieczności...

Taki widok nad Iną, na wysokości ulicy Szewskiej, zaniepokoił mieszkańców, którzy skontaktowali się z nami podejrzewając,
że może to być Barszcz Sosnowskiego

- Nad Iną niedaleko mostku znajduje się moim zdaniem
Barszcz Sosnowskiego. Sądzę, że
służby miejskie powinny w tym
temacie zainterweniować, ponieważ ta roślina może się rozsiać – mówił w rozmowie z redakcją zaniepokojony takim widokiem mieszkaniec.
Udaliśmy się na miejsce i po
wykonaniu zdjęć skontaktowaliśmy się z Zakładem Usług Komunalnych. Do sprawy odniosła
się zastępca dyrektora, ogrodnik
miejski Monika Jarosz Szcze-

paniak - Roślina na zdjęciu to
Arcydzięgiel, a nie Barszcz Sosnowskiego. Arcydzięgiel to gatunek chroniony. Taką informację uzyskaliśmy od Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego. Wydział ten, zajmujący się ochroną gatunkową roślin i zwierząt, zalecił niekoszenie brzegów Iny ze względu na
występowanie tego gatunku –
informuje urzędniczka.
Tym razem na szczęście skończyło się jedynie na niepokoju.

Niemniej postawa mieszkańców
polegająca na zachowaniu czujności i nie bagatelizowaniu podejrzanie wyglądającej rośliny
z pewnością zasługuje na uznanie. Przede wszystkim z racji na
fakt, że Barszcz jest agresywną i
inwazyjną rośliną, bardzo trudną do zwalczenia, powodującą ograniczenie do dostępności
terenu, na którym występuje, a
przede wszystkim groźne poparzenia skóry.
(ps)

Roboty drogowe na Okulickiego
Już niedługo kierowcy przejadą tamtędy po fragmencie nowej, wyrównanej jezdni.
Inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej drogi.

Na ulicy Okulickiego trwają prace drogowe. W poniedziałek kładziona będzie
tam masa bitumiczna

Roboty są prowadzone na
odcinku ul. L. Okulickiego od
ul. Lotników do firmy Tess. W

poniedziałek (17.08.) kładziona będzie tam masa bitumiczna. Tego dnia część ulicy zosta-

nie zamknięta. Kierowcy dojadą
tylko do siedziby Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi – wjazd
od strony ul. T. Tańskiego.
Remont ul. L. Okulickiego
jest częścią większej inwestycji.
W ostatnich dniach nowa nawierzchnia pojawiła się także na
łączniku między ul. Spokojną a
ul. W. Broniewskiego. Łączny
koszt prac w obu tych miejscach
to ok. 440 000 zł.

Pochówki 11.08.2020
KAZIMIERZ KOSTRZEWSKI, lat 57, zmarł 5.08
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Nowym Cmentarzu
WIESŁAW ZDZIARSKI, lat 64, zmarł 28.07
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 12.08.2020
ARKADIUSZ GIERBA, lat 54, zmarł 7.08
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 13.08.2020
TADEUSZ CIERPICH, lat 69, zmarł 10.08
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
MIROSŁAW KISIEL, lat 62, zmarł 8.08
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu
KAZIMIERA JAGIEŁŁOWICZ, lat 89, zmarła 9.08
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 14.08.2020
JANUSZ SEREDYŃSKI, lat 63, zmarł 8.08
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00 na Nowym Cmentarzu
WŁADYSŁAWA ŁUSZCZYŃSKA, lat 86, zmarła 10.08
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
MAREK RYNKOWSKI, lat 36, zmarł 1.08
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
ANNA BETH, lat 60, zmarła 10.08
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu

reklama

Info UM/opr red
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Sygnały Czytelników

Jak mieszkańcy chcą, to plac zabaw powstanie
Jak alarmuje nasza czytelniczka przy ulicy Mieszka I oraz Pocztowej nie ma żadnego placu zabaw, przez co dzieci bawią się w okolicach wiat śmietnikowych oraz na górce, gdzie zbierają się miłośnicy trunków. O ile kwestia ul. Mieszka I jest bardziej złożona, gdyż spółka miejska nie zarządza
tym terenem, to już przy ul. Pocztowej STBS zapewnia, że jeśli mieszkańcy wyrażą taką wolę, to spółka nie wyklucza budowy placu zabaw.

Kolejny plac zabaw przy ul. Pocztowej wygląda jak relikt przeszłości

O całej sytuacji poinformowała nas nasza czytelniczka, która
zwróciła uwagę na fakt, że przy
ulicy Pocztowej kiedyś znajdowały się miejsca w których dzieci mogły się bezpiecznie bawić,
jednak zostały polikwidowane. Przy ulicy Pocztowej znajdowały
się place zabaw, była piaskownica, huśtawki, ale od dawna są zlikwidowane, pozostały tylko drabinki, a dzieci w tej okolicy nie
mają gdzie się bawić – informuje
nasza czytelniczka. Z kolei przy
ulicy Mieszka I nigdy nie było
placu zabaw, dzieci z tamtych
budynków bawią się nieopodal
wiaty śmietnikowej, przy górce gdzie gromadzą się miłośnicy
napojów wyskokowych. - Dzieci w tym miejscu bawią się przy
śmietniku, albo na tzw. „górce pijaków”. Do zabawy wykorzystywane są również m.in. trzepaki –

opowiada mieszkanka.
Skontaktowaliśmy się z Urzędem Miejskim i uzyskaliśmy informacje, że wskazanymi terenami zarządza Stargardzie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z kolei Ryszard Jeżak, Kierownik Biura Obsługi Wspólnot
Mieszkaniowych z STBS, przyznał, że owszem terenem przy
ulicy Pocztowej zarządza STBS,
ale już przy ulicy Mieszka I Zarząd i Administracja Nieruchomościami. - Stargardzkie TBS
Sp. z o.o. informuje, że jest zarządcą i zarządza budynkiem
wspólnoty mieszkaniowej przy
ul. Pocztowa 5, natomiast budynkiem przy ul. Mieszka I-go 3
zarządza ZAN Sp. z o.o. - mówi
R. Jeżak. Kierownik Biura obsługi Wspólnot Mieszkaniowych
przyznaje, że miejsca wyznaczone dla dzieci przy ulicy Poczto-

wej zostały zlikwidowano 10 lat
temu. Jak przyznaje, mieszkańcy nie są zainteresowani budową
placu zabaw. - W sprawie placu
zabaw przy budynku Pocztowa
5 informujemy, że przez ostatnie 10 lat nie było placu zabaw,
stoi tylko drabinka. Mieszkańcy
nie są zainteresowani postawieniem placu zabaw, ponieważ nieopodal jest park z dużym placem
zabaw – zaznacza Ryszard Jeżak. Okazuje się jednak, że STBS
nie wyklucza możliwości utworzenia placu zabaw przy ulicy
Pocztowej, wszystko jednak zależy od mieszkańców. Jeśli taka
potrzeba zostanie zgłoszona do
STBS, ewentualna budowa placu zabaw zostanie rozważona. W przypadku, kiedy współwłaściciele nieruchomości przejawią

Przy ulicy Mieszka I nigdy nie było placu zabaw

inicjatywę i będą zainteresowani
budową placu zabaw, wówczas
taki wniosek może zostać przedstawiony przez zarządcę mieszkańcom budynku i poddany pod
głosowanie współwłaścicielom w
celu podjęcia uchwały właścicieli

o budowie placu zabaw. Informujemy, że koszty związane z budową placu zabaw ponoszą wszyscy
współwłaściciele nieruchomości
do wysokości swoich udziałów –
informuje Ryszard Jeżak.
KR

Przy ulicy Pocztowej po placu zabaw pozostały tylko drabinki.

Na Starówce będzie bezpieczniej
Już niedługo zwiększy się bezpieczeństwo dzieci podczas codziennej drogi do szkoły oraz innych mieszkańców Starego Miasta. Jedno z przejść dla
pieszych na ul. Kazimierza Wielkiego zostanie wyniesione. Dodatkowo będzie doświetlone, co jest ważne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Przejście dla pieszych na ulicy Kazimierza Wielkiego zostanie wyniesione i dodatkowo oświetlone. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu

Wyniesione przejście pojawi się
przy skrzyżowaniu ul. Kazimierza
Wielkiego z ul. Kuśnierzy. W roku
szkolnym wielu uczniów chodzi
tamtędy do pobliskiej podstawówki. Dzięki specjalnej konstrukredakcja@dziennikstargardzki.pl

cji kierowcy będą musieli zwolnić
przed takimi pasami.
To na pewno zwiększy bezpieczeństwo wszystkich osób przechodzących przez jezdnię. Najazdy wykonane zostaną z kostki ka-

miennej. Piesi przejdą na drugą
stronę po wygodnej kostce betonowej z jedynie minimalnymi odstępami pomiędzy elementami.
Użycie bezfazowego rozwiązania
znacznie ograniczy hałas komunikacyjny.
Prace powinny zakończyć się
jeszcze we wrześniu, czyli na początku nowego roku szkolnego.
Oprócz wyniesienia przejścia, pojawi się tam dodatkowe oświetlenie – szczególnie przydatne jesienią i zimą. To komfort zarówno dla
kierowców, jak i pieszych. Wykonawcą inwestycji jest Zachodniopomorskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Tech-Bud” ze Stargardu.
Wartość prac to ponad 120 000 zł.
Wyniesione przejścia dla pieszych są już m.in. w kilku miejscach na os. Pyrzyckim, na al. Żoł-

nierza, ul. 11 Listopada, ul. Lotników i na os. Zachód. Pasy zostały z
kolei doświetlone na ul. A. Struga,
ul. Portowej, ul. Pierwszej Brygady,
ul. Nadbrzeżnej, ul. J. Piłsudskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Niepodległości, ul. Armii Krajowej, ul.
B. Krzywoustego, ul. W. Broniewskiego i na al. Żołnierza. W ramach
Ogłoszenie

kontynuacji planu podnoszenia
bezpieczeństwa pieszych wyniesione ma zostać jeszcze przejście na
skrzyżowaniu ul. B. Limanowskiego i Wojska Polskiego. Doświetlenia następnych miejsc są projektowane na ul. S. Czarnieckiego,
ul. S. Staszica, ul. Warszawskiej i
ul. T. Tańskiego.
Info UM/opr red
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Dyrekcje poznały szczegółowe wytyczne

Powstanie „izolatka” w każdej szkole
Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej, możliwe modele kształcenia w czasie epidemii, procedury
postępowania dyrektora i służb sanitarnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażenia COVID-19 w szkole, placówce – to główne tematy wspólnej konferencji Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, która miała miejsce w środę (sierpnia). Publikujemy informacje
dotyczące tego jak powinni postępować dyrektorzy szkół w momencie ujawnienia ucznia zakażonego wirusem COVID-19.

Według wytycznych, na terenie każdej szkoły ma znajdować się pomieszczenie do
odizolowania chorego ucznia

W minioną środę, w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa,
w której udział wzięli: Dariusz
Piontkowski Minister Edukacji Narodowej i Izabela Kucharska Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. Co do zasady,
od pierwszego września uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS,
MZ i MEN. Natomiast na obszarach, w których zostały wyodrębnione strefy z uwagi na większe ryzyko zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2 przygotowano dodatkowe zalecenia, które dyrektor placówki może zastosować
uwzględniając specyfikę swojej
szkoły. Z racji, że w naszym powiecie nie ma takiej strefy, skupimy się tylko na tych informacjach, które dotyczą szkół w naszym powiecie. O tym jak wyglądają zalecenia informowaliśmy

już przed tygodniem na łamach
Dziennika Stargardzkiego. Teraz
kilka słów o możliwych wariantach zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Minister Dariusz
Piontkowski podkreślił, że standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne,
w szkole. Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i
wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub
zdalne – wariant C. Możliwe to
będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Warto zaznaczyć, że wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie
oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb
mieszany czy zdalny. W takich
wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może

zalecić tylko ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach
wspólnych szkoły lub placówki.
W przypadku funkcjonowania
placówki w trybie mieszanym
lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas
kwarantanny, a dyrektor może w
tym czasie ograniczyć realizację
materiału szkolnego.
Warunki wprowadzenia
kształcenia w wariancie B i C
Dyrektor szkoły będzie mógł
podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, na poziomie ilości i charakteru zachorowań na danym terenie uzna
za konieczną taką organizację nauki. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) będzie dotyczyło pojedynczych lub niewielkich grup uczniów, zajęć w
mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy
zajęcia zdalne). Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla
uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, dla
uczniów, którzy mają orzeczenie
o indywidualnym nauczaniu z
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor szkoły będzie mógł również podjąć decy-

zję o wprowadzeniu Wariantu C
czyli zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na
nauczanie zdalne dla wszystkich
uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie
zgoda organu prowadzącego i
pozytywna opinia państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, która zostanie podjęta gdy będzie
duże zagrożenie epidemiczne w
powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny grupy osób w danej placówce.
Co w przypadku zakażenia
ucznia?
Informacja do senepidu, np.
o zachorowaniu wśród uczniów
lub personelu, może pochodzić
od lekarza, ale – w zależności od
sytuacji – również od rodziców
lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu
zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań. Podczas konferencji zostały zaprezentowane
procedury postępowania w sytuacji zagrożenia zakażenia oraz
schemat postępowania. W przypadku podejrzenia zakażenia na
terenie szkoły lub placówki dyrektor lub nauczyciel musi od-

izolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu, a następnie poinformować o tym fakcie rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze
szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni
udać się do lekarza. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja
górnych dróg oddechowych,
wysoka gorączka, kaszel), należy
o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.
Jeśli wynik testu dziecka będzie
pozytywny, będzie wszczynane
dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu
osób potencjalnie narażonych.
Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora
sanitarnego. Osoby z bliskiego
kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni),
a inne osoby, które nie miały
bezpośredniego kontaktu lub
kontakt krótkotrwały, mogą być
poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak
powinny stale monitorować stan
swojego zdrowia, np. poprzez
pomiar temperatury ciała. Co
ciekawe, szkoła wcale nie musi
być zamknięta w przypadku
ujawnienia zakażonego ucznia,
wszystko zależy od decyzji sanepidu.
KR

120 laptopów dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych
Unijne dofinansowanie na zakup laptopów dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej otrzymał Powiat Stargardzki za
pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, który realizuje projekt wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem programu jest wsparcie podopiecznych, doświadczonych skutkami pandemii COVID- 19. Przyznane dofinansowanie umożliwi kupno 120 szt.
laptopów, z których część trafi

do sześciu placówek, a pozostałe do rodzin zastępczych działających w powiecie stargardzkim.
Dofinansowanie na zakup
sprzętu Powiat Stargardzki
otrzymał z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w perspektywie lat 2014- 2020. Unijne
dotacje podzieliło Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powiaty i gminy w regionach dofinansowanie otrzymują za pośrednictwem wojewodów, w myśl umowy partnerskiej zawartej z resortem rodziny.

Dedykowane potencjalnym
dostawcom zaproszenie do składania ofert, Powiat Stargardzki
zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin składania
ofert minął wczoraj. Zamówienie podzielono na cztery częścipo 30 szt. laptopów każda. Wymagany jest sprzęt z zainstalowanym oprogramowaniem, systemem operacyjnym i pakietem
biurowym. Termin realizacji dostawy wyznaczono na 28. sierpnia 2020 r.
Zamówienie na dostawę
sprzętu komputerowego realizowane jest w trybie Prawa zamówień publicznych, jednak

z uwzględnieniem przepisów
marcowej ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapobiegających i przeciwdziałających
skutkom COVID- 19. Przepisy
specustawy covidowej upraszczają znacznie przyjęte procedury zamówienia. Jednym z głównych kryteriów wyboru dostawcy pozostaje cena oraz gwarancja, jaką objęty zostanie sprzęt.
Przyznana dotacja pochodzi
z dwóch źródeł: funduszy unijnych oraz krajowych środków
własnych. Celem programu jest
zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków trwającej
pandemii, jakich doświadcza-

ją dzieci przebywające w pieczy
zastępczej. Ma ono wzmocnić
placówki opiekuńczo- wychowawcze, rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze. Dofinansowanie, które otrzymał Powiat Stargardzki zapewni podopiecznym nowy sprzęt, pomocny m.in. w nauce zdalnej. Obejmuje również pokrycie kosztów
zakupu środków ochrony indywidualnej- przyłbic, maseczek,
rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych, niezbędnych także na
co dzień we wszystkich placówkach rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Info Starostwo Powiatowe
511 407 627
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Marianowo i Chociwel na ministerialnej mapie możliwych lokalizacji

Czy powstanie u nas elektrownia jądrowa?
Obecnie Ministerstwo Klimatu przeprowadza konsultacje publiczne dotyczące projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu
wieloletniego „Program polskiej energetyki jądrowej”. Na mapie potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej znajdują się wsie Krzywiec i Wiechowo w gminie Marianowo oraz wieś Lisowo w gminie Chociwel.

Czy taka elektrownia jądrowa może stać się w przyszłości elementem krajobrazu
Wiechowa, Krzywca lub Lisowa?

Samorządowy PAP informuje,
że minister właściwy do spraw
energii co 4 lata opracowuje projekt aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. Ten,
który obowiązuje obecnie został
przyjęty w 2014 r. Na zgłaszanie
uwag w ogłoszonych konsultacjach publicznych w tej sprawie
jest czas do 21 sierpnia. Z harmonogramu realizacji inwestycji wynika, że w 2021 r. ma zostać wybrana technologia dla
elektrowni jądrowych 1 i 2. Uzyskanie decyzji środowiskowej i
lokalizacyjnej dla EJ1 (zatwierdzenie wyboru lokalizacji EJ1)
zaplanowano na 2022 r. Dla EJ2
– na 2028 rok. Wydanie zezwolenia Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki na eksploatację i oddanie do eksploatacji pierwszego
reaktora EJ1 ma nastąpić w 2033
roku.
Jak się dowiadujemy, najbardziej korzystne położenie dla
budowy elektrowni jądrowej,
jak stwierdzono w aktualizowanym programie, posiadają: lokalizacje nadmorskie – Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec,
dla których prace w zakresie badań środowiskowych i lokalizacyjnych są najbardziej zaawansowane. Przemawiają za nimi
m.in.: znaczne zapotrzebowanie na energię elektryczną i brak
dużych, dysponowalnych źródeł
wytwórczych w tym rejonie, dostęp do wody chłodzącej, możliwość transportu ładunków wielkogabarytowych drogą morską.
Preferowane są także lokalizacje
wykorzystywane obecnie przez
elektrownie systemowe – m.in.
Bełchatów oraz Pątnów z uwagi na rozwiniętą sieć przesyłową,
transportową i inną infrastrukturę, położenie w centrum Polski
oraz fakt, że budowa EJ na tych
terenach po wygaszeniu eksploatowanych elektrowni pozwoli
na utrzymanie miejsc pracy.
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Natomiast nas najbardziej interesuje grupa pozostałych potencjalnych lokalizacji, bo to
właśnie wśród nich znalazły się
miejscowości naszego powiatu,
czyli Krzywiec, Lisowo i Wiechowo. We wspomnianej grupie są też - Chełmno, Choczewo,
Chotcza, Dębogóra, Gościeradów, Karolewo, Kopań, Kozienice, Krzymów, Małkinia, Nieszawa, Nowe Miasto, Pniewo, Pniewo Krajnik, Połaniec, Stepnica-1, Stepnica-2, Tczew, Warta-Klempicz oraz Wyszków.
D. Ankutowicz i S. Szymczak
mówią stanowcze NIE
W tej sprawie rozmawiamy z
wójt Marianowa Danutą Ankutowicz, która nie ukrywa swoich
obaw związanych z możliwością
realizacji budowy elektrowni jądrowej na terenie swojej gminy
– Dziwi mnie, że w ogóle w tej
aktualizacji są ujęte miejscowości naszej gminy. Mam nadzieję,
że to nigdy nie dojdzie do skutku i że żadna budowa reaktora
tu nie nastąpi. Jak wynika z dokumentów, pierwsze lokalizacje
znajdują się w strefie nadmorskiej. I jeżeli zakłada się uruchomienie w 2033 r. pierwszego reaktora, o ile dojdzie to do skutku, to w grę wchodzi właśnie pas
nadmorski. Natomiast jeśli chodzi o samą możliwą lokalizację
w naszej gminie, to nie jestem
oczywiście ekspertem od atomistyki, ale trudno mi sobie to wyobrazić, nawet biorąc pod uwagę ilości wody, jakiej trzeba użyć
do chłodzenia reaktorów. Przyznam szczerze, że jestem zdziwiona, skąd ta lokalizacja znalazła tutaj miejsce. Wiechowo jest
rzeczywiście położone nad małym jeziorkiem rynnowym, które ma około 80 ha, a w tej chwili ubywa z niego bardzo dużo
wody. Z racji na fakt, że jako
gmina nastawiamy się na turystykę, to gdyby doszło do uru-

Na mapie lokalizacyjnej znajdują się miejscowości z naszego powiatu Krzywiec, Wiechowo (gmina Marianowo) i Lisowo (gmina Chociwel)

chomienia reaktora np. w Wiechowie, to dla naszej gminy byłaby to katastrofa – mówi D. Ankutowicz - Jestem przekonana,
że gdyby miało dojść do budowy elektrowni jądrowej na terenie naszej gminy, to z pewnością
mieszkańcy by to oprotestowali,
podobnie jak w Żarnowcu. Widzimy przecież skutki tego, co

decydować zwykły czynni ludzki. Wiadomo, jakie są później
dalekosiężne skutki. Osobiście
jestem zwolenniczką rozproszonych źródeł energii, jak np.
energie wiatrowe, fotowoltaika.
Natomiast elektrowni jądrowej
z pewnością nie widzę w naszej
gminie – podkreśla Danuta Ankutowicz - Z racji na fakt, że do

Czy woda Jeziora Marianowskiego leżącego w okolicach Wiechowa w gminie
Marianowo miałaby chłodzić w przyszłości reaktor?

dla przykładu stało się po katastrofie w elektrowni jądrowej w
Japonii, a przecież Japończycy
są bardzo precyzyjni, dysponują zaawansowaną technologią.
Każdy obawia się tego, co może
się stać w przypadku jakiegoś
nieszczęścia, o którym może za-

21 sierpnia trwają w tej sprawie
konsultacje publiczne, to z pewnością tego nie zostawimy, weźmiemy w nich udział i odniesiemy się w tej sprawie do ministerstwa – deklaruje wójt.
W podobnym duchu wypowiada się burmistrz Chociwla

Stanisław Szymczak – W ogóle nie ma o czym mówić. Kiedy zobaczyłem mapę lokalizacji,
to nie wiadomo z czego wynika
wskazanie na Lisowo, jako potencjalne miejsce budowy takiej
elektrowni. Rozumiem, że wskazano na Stepnicę, czy miejscowości wzdłuż Wisły. Natomiast
jakimi kryteriami kierowano się
przy wyborze Lisowa, to trudno
tak naprawdę sobie wyobrazić.
Nie widzę żadnego uzasadnienia dla wskazania takiej lokalizacji. Próbowałem zresztą odnaleźć jakieś konkretne wskazania
w dokumentach, ale tam nic nie
ma, poza luźnymi informacjami – mówi burmistrz Stanisław
Szymczak.
Jak widać, zarówno ze strony wójt Marianowa Danuty
Ankutowicz jak i burmistrza
Chociwla Stanisława Szymczaka nie ma najmniejszej zgody
na potencjalną lokalizację elektrowni jądrowej na terenie ich
miejscowości. Nasuwa się teraz pytanie, jak wobec tak zdecydowanego stanowiska władz
gminnych zachowają się aktualizujący mapę programu rozwoju
energetyki jądrowej w naszym
kraju.
Piotr Słomski
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Egzotyczne palmy i ogromne Książnica zaprasza
do Czytelni pod
arbuzy w Gminie Stargard
Drzewami
Podróżując po Gminie Stargard okazało się, że na naszym terenie z powodzeniem można uprawiać rośli egzotyczne.

Jedną z posesji w miejscowości Lubowo zdobią palmy sprowadzone prosto z Hiszpanii

Wjeżdżając do miejscowości Lubowo, uwagę przykuwają prawdziwe palmy. Te egzotyczne rośliny zdobią posesję
mieszkańca naszej gminy, dumnie wbijając się tło okolicznych
łąk oraz rzeki Iny. Zastępca Wójta Gminy Stargard Pani Dorota
Mazur osobiście odwiedziła ich
właścicieli.
- Pomysł na posadzenie palm
wziął się z tęsknoty za krajami,
w których rosną – mówił ich
właściciel Pan Bogdan. - Wraz
z rodziną lubimy podróżować, a
przez sytuację związaną z koronawirusem, wyjazdy były ograniczone, dlatego postanowiłem
sprowadzić palmy do siebie.
Palmy przyjechały z południa
Polski. Krajem ich pochodzenia

jest Hiszpania. Powinny przetrwać w naszym klimacie. Temperatura w jakiej rosną to zakres
od -17 do +43 stopni.
- Sadziłem je własnoręcznie
z moimi synami – mówił pan
Bogdan. Palmy wsadzone są w

specjalnych koszach jutowo-stalowych, które ulegają biodegradacji. Te rośliny nie wymagają specjalnego traktowania. Nie
potrzeba też odpowiedniej ziemi ani podlewania. Lepiej znoszą przesuszenie niż zbyt dużą
ilość wody.
- Jeśli rośliny przetrwają zimę,
zamierzam zająć się ich dystrybucją na szerszą skalę – mówił
właściciel.
Palmy stają się coraz bardziej
popularne w Polsce. To pierwsze takie rośliny w gminie Stargard. Może niedługo będzie ich
więcej. O zmieniającym się klimacie w naszej gminie świadczą również okazałe arbuzy, które urosły w ogrodzie w Strachocinie. Właściciel plantacji, Pan
Lucjan Tęcza twierdzi, że od
trzech lat rośliny są atrakcją dla
sąsiadów i rodziny. Pan Lucjan,
który zajmuje się hobbistycznie
tymi warzywami (z rodziny dyniowatych), poświęca im dużo
uwagi. Dba i pielęgnuje arbuzy, aby nic nie przeszkodziło im
podczas wzrastania. O wszystkie rośliny troszczy się sumiennie, jednak te egzotyczne wymagają odpowiedniego podlewania. Smak arbuzów zdecydowane przewyższa te kupione na
bazarze. Waga największych to
nawet 12 kg.

W ogrodzie pana Lucjana Tęczy ze Strachocina rosną gigantyczne arbuzy. Niektóre osiągają wagę 12 kilogramów.

Info UG Stargard/opr red

Klimatyczne miejsce do chwili relaksu w samym centrum miasta – Książnica Stargardzka zaprasza do
Czytelni pod Drzewami. Wygodne ławeczki czekają na
wszystkich miłośników literatury tuż przy tymczasowej
siedzibie biblioteki (ul. Wojska Polskiego 3).

Letnia aura zachęca do przebywania na świeżym powietrzu. To nie tylko dobra pora
na aktywność fizyczną, ale
również na relaks z książką w
dłoni. Spotkanie z literackimi bohaterami uprzyjemnić
może słońce, a dla tych, którzy
wolą uniknąć wakacyjnej opalenizny – odpoczynek w cieniu drzew. Warto odwiedzić tę
wyjątkową plenerową czytelnię
i zrelaksować się w otoczeniu
przyrody.
W związku z pandemią koronawirusa w Książnicy wprowadzono kilka zasad, które zwiększają bezpieczeństwo. Przed
wizytą – zarówno w bibliotece,
jak i w Czytelni pod Drzewa-

mi – najlepiej wcześniej zamówić książki i inne publikacje.
Można to zrobić wygodnie, na
trzy sposoby: telefonicznie, korzystając z katalogu on-line lub
wysyłając e-mail. W przypadku telefonu lub e-maila wystarczy podać tytuł książki i autora.
Wypożyczalnia Główna - tel.
91 578 82 48; email: wypozyczalnia@ksiaznicastargardzka.
pl
Dział Dziecięco – Młodzieżowy - tel. 91 578 82 46; email:
dzieciecy@ksiaznicastargardzka.pl
Dział Multimedialny - tel. 91
578 82 45; email: multimedia@
ksiaznicastargardzka.pl
info UM/opr red

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
511 407 627
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XX NIEDZIELA ZWYKŁA
16 sierpnia 2020
Iz 56, 1. 6-7 • Ps 67 • Rz 11,
13-15. 29-32 • Mt 15, 21-28
Z Ewangelii wg św. Mateusza:
Jezus podążył w okolice Tyru i
Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron,
wołała: «Ulituj się nade mną,
Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał
się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili
Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za
nami». Lecz On odpowiedział:
«Jestem posłany tylko do owiec,
które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, padła Mu do
nóg i prosiła: «Panie, dopomóż
mi». On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom». A
ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz
i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział:
«O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak
pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.
(Mt 15, 21-28)
„Między niebem a ziemią,
między światłem a ciemnością, między wiarą a grzechem,
leży tylko moje serce, leży tylko Bóg i moje serce”...Te wyśpiewane słowa, którym towarzyszy poruszająca muzyka, możemy usłyszeć w meksykańskim filmie „Cristiada”.
Autorem kompozycji jest James Horner, znany kompozytor muzyki filmowej. Słowa niezwykłe i głębokie. Tym
bardziej, że lecą one w tle, gdy
oglądamy scenę drastycznej i
męczeńskiej śmierci czternastoletniego Jose, który z uporem trwając przy Chrystusie,
nie wyrzeka się swojej wiary
i ginie, podobnie jak dziesiątki innych cristeros, z okrzykiem na ustach: „Viva Cristo
Rey” („Niech żyje Chrystus
Król”). Między niebem a ziemią... jest Bóg i moje serce.
Czasami zmęczone i bezsilne,
serce pełne bólu, serce poraredakcja@dziennikstargardzki.pl

nione, posiekane życiem, które
się z nami nie cacka. Z takim
obolałym sercem przychodzi
do Jezusa kobieta kananejska i
błaga, by Chrystus ratował jej
opętaną córkę.
Możemy poczuć się trochę zgorszeni zachowaniem
Pana Jezusa, który (delikatnie rzecz ujmując) z dużym
dystansem reaguje na prośbę
kobiety kananejskiej. Trudno
się uwolnić od pojawiających
się pytań. Jak On mógł tak
powiedzieć, czy nie zauważył
troski matki o los własnej
córki, czy naprawdę nic Go to
nie obchodziło? Chciałoby się
zawołać: „Tak nie rozmawia
się z człowiekiem, to uwłacza
ludzkiej godności, takimi
słowami
można
głęboko
zranić”. Nie ma się czemu
dziwić, że gdy czytamy tę
Ewangelię, pojawiają się w nas
pytania i rozterki. Często mogą
być one wyrazem przeżywania
naszej codzienności. Ile razy
słyszeliśmy, że ktoś zgorszył się
postawą kleru, został zraniony
przez swoich najbliższych
albo
zaingerowano
w
jego godność czy wolność
osobistą. Wiele takich historii
kończy się decyzją o odejściu
od
wspólnoty
Kościoła,
zerwaniem przyjaźni czy
wielkim oburzeniem na cały
świat.
Warto, jednakże zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Co
musiało się stać w sercu owej
Kananejki, która choć usłyszała pod swoim adresem porównanie do psa, nie odeszła
obrażona i zgorszona postawą
Tego, o którym mówiono, że
jest synem Dawida i ma moc
uzdrawiania, ale wbrew wszelkim zasadom i logice pozostała i zaczęła z Nim rozmowę? Jej
serce musiało przeżyć nawrócenie, które popchnęło ją do
odkrycia i uznania w Jezusie
prawdziwego i jedynego źródła dającego życie, przywracającego zdrowie i uwalniającego
od złych duchów. Przemienione serce daje kobiecie odwagę
i moc do stanięcia przed Jezusem w całej prawdzie o sobie
z konkretną historią życia, na
którą składa się zarówno pogańskie pochodzenie i związany z tym lęk przed odrzuceniem, jak i matczyna troska
o dziecko męczone przez złego ducha. Przychodzi do Jezusa z pełną świadomością tego,
kim jest, i ufa, że zostanie wysłuchana. Ten, który pozornie
ją zranił, w rzeczywistości za-

prosił ją do pełniejszego spotkania, nie pozostał obojętny
na tak zdecydowany akt wiary
i spełnił jej prośbę.
Warto sobie przypominać to
ewangeliczne wydarzenie, kiedy mamy pokusę odejść od Jezusa, czując się niegodni Bożej miłości czy przebaczenia.
Wypowiedź kobiety z dzisiejszej Ewangelii jest pełną ufności modlitwą do Tego, który
zna nas lepiej niż my sami siebie. Taka świadomość jest bardzo uwalniająca, gdyż pozwala
nam przyjść do Jezusa w całej
prostocie i zaufaniu takimi, jakimi jesteśmy, prosić go o pomoc w trudnościach i kryzysach. Tylko ufna wiara w Boże
miłosierdzie jest w stanie wytrzymać zawód związany ze
słabością, z którą nie możemy
sobie poradzić, czy z gorszącym zachowaniem drugiego
człowieka.
Kobieta kananejska błagająca Jezusa o litość nad swoją córką dręczoną przez złego
ducha jest dla nas wzorem wytrwałości i wierności w modlitwie. My także niejednokrotnie doświadczamy w życiu
bólu i cierpienia, z którymi nie
możemy sobie poradzić. Pokładając ufność we własne siły,
zwracamy się do Boga dopiero
wtedy, kiedy czujemy się bezradni wobec zaistniałego problemu. Chwaląc wiarę kobiety
kananejskiej, która była przecież poganką, Jezus zwraca naszą uwagę na konieczność pełnego i bezwarunkowego zawierzenia Bogu. Taka ufność
pozwala Mu działać w naszym
życiu. Rodzi też w naszych sercach głęboki pokój wynikający z pewności, że wszystko, co
od Niego otrzymujemy, jest dla
nas największym dobrem. Na
koniec fragment wiersza, który
napisałem wiele lat temu:
Nad ziemią czerwonym od
wstydu za nasze grzechy zaniedbania błąka się samotna jak
palec ufność ostatnia wariatka co posłuchała Boga skazana na pożarcie znawców Prawa
naiwna jak gardło wiszące na
krzyżu udraczone octem
Boże mój i Panie pogromco burzy czemuś nas zostawił
na pastwę naszych grzechów i
głupoty powszedniej jak chleb
pod czujnym okiem węża i gałęzią z której nie przestajemy
rwać owoców
Ks. Rafał Sorkowicz SChr
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SKLEP PASZOWY
DOBRZANY

INFORMACJA
Burmistrz Ińska informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku przy ul. Bohaterów Warszawy 38 wywieszony jest Wykaz nr
05/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Powyższy wykaz zamieszczono również na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy i
Miasta Ińsko – www.bip.insko.pl
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 12
sierpnia 2020 r. do 2 września 2020 r.

Wójt Gminy Stara Dąbrowa
informuje o wywieszeniu
na tablicy Urzędu Gminy ogłoszeń
i wykazów przeznaczonych do sprzedaży,
dzierżawy i użyczenia
nieruchomości stanowiących własność
Gminy Stara Dąbrowa.
Z ogłoszeniami i wykazami można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa
oraz na stronie internetowej
www.bip.staradabrowa.pl
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Stargardzie

ogłasza nabór na stanowisko:
KIEROWCA SAMOCHODU POW. 3,5 T
Zakres obowiązków:
· kierowanie pojazdami specjalistycznymi typu śmieciarka, hakowiec,
· odbieranie odpadów stałych z miejsc przeznaczonych
do ich gromadzenia,
· odbiór odpadów selektywnie zbieranych,
· kierowanie pojazdami typu BUS
Wymagania:
· wykształcenie minimum zawodowe,
· prawo jazdy kategorii C (C+E),
· karta kierowcy,
· aktualny kurs na przewóz rzeczy,
· doświadczenie w prowadzeniu pojazdu ciężarowego mile widziane,
· umiejętność pracy w zespole,
· dokładność,
· uczciwość,
· punktualność.
Wybranym kandydatom oferujemy:
· stabilne zatrudnienie w znanej i renomowanej firmie o ugruntowanej
pozycji na rynku,
· umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z perspektywą
długofalowej współpracy,
· stałe wynagrodzenie,
· atrakcyjne świadczenia z funduszu socjalnego (dofinansowanie
do wczasów, karnet sportowy itp.),
· możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
· przyjazną atmosferę pracy.
Zainteresowani mogą składać dokumenty z CV zna adres:

MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul. Stefana Okrzei 6 lub
mailem: sekretariat@mpgk.stargard.pl z dopiskiem aplikacja
na stanowisko ładowacz nieczystości
w terminie do 24.08.2020 r.
W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie,
moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Sprzedajemy paszę dla
niosek, brojlerów, kaczek,
gęsi, indyków, królików
oraz karmy i akcesoria
dla gołębi.

Dobrzany, teren tartaku
ul. Jana Pawła II 34
Dowóz do 30 km gratis

POWIAT STARGARDZKI

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

ADRESY PUNKTÓW I GODZINY PRZYJĘĆ :

PUNKT NR 1 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Zespół Szkół Nr 2, Os. Zachód B15a, 73-110 Stargard
• godz. 13.00 -17.00 poniedziałek - czwartek (ferie i wakacje w godz. 11.00 -15.00)
Urząd Gminy w Kobylance, ul. Jeziorna 6, 73-108 Kobylanka (budynek OSP)
• godz. 12.30-16.30 - piątek
•
PUNKT NR 2 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Urząd Gminy w Dolicach, ul. Ogrodowa 18, 73-115 Dolice
• godz. 9.00-13.00 - wtorek i piątek
• 7.30-11.30 - środa
Urząd Gminy w Marianowie, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo
• godz. 10.00-14.00 - poniedziałek i czwartek
PUNKT NR 3 - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Urząd Miejski w Chociwlu, ul. Zwyciezców1, 73-120 Chociwel
• godz. 14.00-18.00 - poniedziałek
• godz. 12.30-16.30 - piątek
Urząd Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5
• godz. 7.30-11.30 - wtorek
• godz. 11.30-15.30 - czwartek
Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań
• godz. 13.00-17.00 - środa
PUNKT NR 4- NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Urząd Miejski w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
• godz. 12.00-16.00 - poniedziałek
• godz. 8.30-12.30 - środa
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dabrowa 20
• godz. 11.30- 15.30 - wtorek
Urząd Miejski w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko
• godz. 8.00-12.00 – czwartek
Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań
• godz. 8.00-12.00 – piątek
PUNKT NR 5 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Urząd Miejski w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko
• godz. 9.30-13.30 - poniedziałek
Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań
• godz. 11.00-15.00 - wtorek
Urząd Miejski w Chociwlu, ul. Zwyciezców1, 73-120 Chociwel
• godz. 12.30-16.30 -środa
Urząd Miejski w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
• godz. 11.00-15.00 - czwartek
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 20
• godz. 9.00-13.00 - piątek
Rejestracja telefoniczna: (91) 48 04 923 / zapisy https://np.ms.gov.pl
511 407 627
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Strażnicy i policjanci na „pierwszej linii”

Częściej edukują, mandaty to wyjątki

Puls Gmin

W Stargardzie, tak jak i w całej Polsce, mieszkańcy stosują się do przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasach epidemii. Choć zawsze znajdują się wyjątki, wciąż można spotkać „bohaterów”,
którzy nie zakładają maseczki w sklepach, lub nie przestrzegają dystansu społecznego. Każdego
dnia strażnicy miejscy oraz policjanci podejmując interwencje w tej kwestii skupiają się bardziej
na edukowaniu tych osób, niż karceniu. Straż Miejska nie ma możliwości karania mandatami
mieszkańców za nieprzestrzeganie tych zasad, ale już policja takie prawo ma, pomimo tego 90%
interwencji kończy się na pouczeniu. Być może mandaty posypią się, gdy Sejm podejmie ustawę
dotyczącą odmówienia obsługi klientów przez pracowników sklepów.
Najprawdopodobniej w piątek
(14 sierpnia), na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się kwestią
możliwości odmówienia obsługi klientów, którzy nie mają zasłoniętego nosa i ust w sklepie. Polska Rada Centrów Handlowych poparła zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzenie odpowiednich przepisów. Jak do tej pory
bowiem sklepy nie mają żadnych
uprawnień do wyciągania konsekwencji wobec klientów lekceważących zasady bezpieczeństwa epidemicznego. Nie istnieją podstawy
prawne np. do niewpuszczenia na
teren sklepu, czy odmowy obsługi
klienta, który nie posiada zakrytych
ust i nosa. Centra handlowe od początku epidemii aktywnie włączyły się w działania, które zwiększają
bezpieczeństwo klientów i personelu. Stosowane zaostrzone procedury dotyczące higieny i bezpiecznej
sprzedaży, często wychodzą szerzej
poza przyjęte rozwiązania prawne.
PRCH powołując się na wyniki sondażu „Zakupy podczas epidemii”
przeprowadzonego przez Uniwersytet Opolski wśród klientów wybranych centrów handlowych pod
koniec maja br., przekonuje, że aż
87 proc. badanych zabezpiecza się,
używając własnych środków ochrony (płyn do dezynfekcji, maseczki,
rękawice). Z kolei 92 proc. ankietowanych deklaruje, że korzysta ze
środków oferowanych przez sklepy. Jednocześnie jednak największy niepokój podczas zakupów u
79 proc. respondentów budzi nieużywanie przez innych kupujących
środków zabezpieczających, a u 76
proc. nieutrzymywanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami.
Choćby dlatego zwiększenie egzekwowania obowiązku zakrywania
nosa i ust, czy dystansu społecznego w przestrzeni publicznej jest konieczne i powinno wynikać z jasnych przepisów prawa. Jak zalecenia przestrzegają stargardzianie?
W tym celu skontaktowaliśmy się
ze Strażą Miejską oraz Policją. Jeśli chodzi o strażników, to należy
wspomnieć, że gminy nie są uprawnione do umocowywania swoich
straży do nakładania mandatów za
nieprzestrzeganie przepisów o zakrywaniu ust i nosa w zamkniętej
przestrzeni czy niezachowanie bezpiecznego dystansu. Z tego powodu
strażnicy ograniczają się do pouczaredakcja@dziennikstargardzki.pl

nia i ostrzegania przed konsekwencjami niestosowania się do tych zaleceń. Takie uprawnienie, aby mogło być stosowane przez Straż Miejską, musi wynikać z przepisów odpowiednich ustaw i rozporządzeń,
a w świetle obowiązującego prawa
działania Straży Miejskiej są istotnie
w tym zakresie ograniczone - brak
jest niekwestionowanych podstaw
prawnych do nakładania mandatów
za tego rodzaju wykroczenia. - Nasze możliwości skutecznego reagowania na przypadki łamania obostrzeń
związanych z covid-19 są ograniczone. Niemniej w ostatnim czasie odnotowujemy zgłoszenia dotyczące
przede wszystkim braku maseczek
wśród klientów sklepów szczególnie
wielkopowierzchniowych bądź pasażerów autobusów. Reagujemy na takie sygnały pouczając klientów, kierowników sklepów bądź pasażerów
o obowiązkach związanych z epidemią. Obserwujemy, że wzrost liczby zakażonych wirusem przekłada
się na większą ilość przedmiotowych
zgłoszeń – informuje Joanna Kufel,
Kierownik Referatu Prewencji Straży Miejskiej w Stargardzie. Strażnicy
ze Stargardu od początku epidemii
są na „pierwszej linii” frontu walki
z COVID-19, angażują się w pomoc
mieszkańcom, a także w akcje informacyjne. - Od momentu zdiagnozowania pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem, wdrażaliśmy
szereg działań zapobiegawczych oraz
pomocowych, m.in. dostarczaliśmy
żywność osobom w grupie wysokiego
ryzyka, kupowaliśmy leki, roznosiliśmy maseczki, emitowaliśmy nagrania przypominające o obostrzeniach.
Na polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego prowadziliśmy działania kontrolne zlecone przez Komendę Powiatową Policji w Stargardzie
i we współpracy z policjantami. W
ostatnim czasie natomiast podjęliśmy kilka akcji informacyjnych m.in.
w autobusach komunikacji miejskiej
czy w sklepach na temat obowiązku noszenia maseczek – dodaje Joanna Kufel. Zdecydowanie więcej
możliwości do skutecznej walki z
„opornymi” mieszkańcami Stargardu, którzy nie dostosowują się do
obecnie przyjętych reguł funkcjonowania w życiu publicznym mają
policjanci. Funkcjonariusze KPP w
Stargardzie mają możliwość karania
osoby nie przestrzegające zaleceń
mandatami karnymi, jednak jak in-

formuje rzecznik prasowy Krzysztof Wojsznarowicz, w 90% przypadków kończy się na pouczeniu. - Jeżeli chodzi o maseczki, to policjanci
odkąd została ogłoszona pandemia
i weszło w życie rozporządzenie, reagują w sytuacjach gdzie zauważą
osoby, które grupują się i nie mają
maseczek. Policjanci w takich sytuacjach generalnie stosują pouczenia
chyba, że ktoś naprawdę lekceważąco podchodzi do tego tematu, wtedy
policjanci reagują bardziej stanowczo. W tej kwestii jednak w 90% stosowane jest pouczenie. Rozmawiamy, edukujemy, informujemy ludzi
jakie to jest niebezpieczne, z czym się
to wiąże i w ten sposób chcemy wpłynąć na postawę mieszkańców, czyli nie samym karaniem – bo to nie o
to chodzi – tylko edukacją i rozmową. Jeśli chodzi o osoby objęte kwarantanną, to zdarzały się przypadki,
że ta kwarantanna została łamana.
Wówczas, w momencie kiedy ujawnimy, że dane osoby nie stosują się do
kwarantanny, zawiadamiamy o tym
sanepid, który wdraża postępowanie
administracyjne. Mnóstwo osób korzysta z aplikacji „Kwarantanna domowa”, my tych osób już nie kontrolujemy, gdyż to jest w gestii sanepidu – wyjaśnia Krzysztof Wojsznarowicz. Być może, jeśli Sejm podejmie
ustawę dotyczącą odmowy obsługi klientów bez maseczki, policjanci będą brali udział we wspólnych
kontrolach obiektów handlowych z
sanepidem. Póki co jednak skupiają się na miejscach publicznych. Nie
wyklucza to jednak interwencji w
sklepach, gdy otrzymywane jest takie zgłoszenie. - Na chwilę obecną
policjanci reagują w miejscach publicznych, natomiast jeśli otrzymujemy konkretne zgłoszenie z prośbą o
interwencję, to również jedziemy pod
wskazane miejsce. Najprawdopodobniej mamy współpracować z sanepidem i przeprowadzać wspólne kontrole np. w sklepach, ale na tą chwilę nie wiadomo na jakich zasadach
będzie się to odbywało. Policjanci na
pewno podejdą do wszystkich działań zdroworozsądkowo, jeżeli ktoś
będzie rażąco lekceważył zalecenia
i narażał innych to będziemy reagować stanowczo, natomiast przede
wszystkimi będziemy edukować –
mówi Krzysztof Wojsznarowicz.
KR

Reptowo/Kobylanka
Na początku sierpnia w Reptowie odbyły się warsztaty florystyczne. Panie pod okiem Pani Magdaleny Łosiewskiej w Kwiaciarni Tulipan wykonały dekoracyjne wianki.

Kobylanka
W Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance odbyły się warsztaty zatytułowane Las w słoiku. Podczas spotkania, które poprowadziła Pani Magdalena Łosiewska z Kwiaciarni Tulipan dzieci i dorośli stworzyli swoje kompozycje w szklanych słojach

Parlino
Mieszkańcy Parlina kilkakrotnie wskazywali na problem wjazdu
samochodów na teren rekreacyjny przy jeziorze. Dzięki interwencji
radnej Marty Aniszewskiej - Bartosik przed wjazdem do parku pojawił się znak „zakaz wjazdu”. Z pewnością przyczyni się to poprawy bezpieczeństwa na tym obszarze, zwłaszcza gdy w pobliżu znajduje się również plac zabaw.
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dla dzieci i młodzieży

Co w trawie piszczy

WYDARZENIA KULTURALNE
ROBOPARK – to międzynarodowa, wystawa robotów dla całej rodziny. Dzięki najnowszej technologii wejdziesz w interakcję z 70 robotami z całego świata. Zobaczysz
prawdziwy teatr robotów, nauczysz się sterować dronem,
zanurzysz się w wirtualnej rzeczywistości i siłą umysłu zmusisz przedmioty do latania. W Robopark nawet dzieci od 2 lat
będą mogły poczuć się jak prawdziwi wynalazcy. Ta wystawa
to edukacja i rozrywka w jednym miejscu!
Od 14 sierpnia do 27 września
Galaxy Centrum, al. Wyzwolenia 18-20
Szczecin, tel. 883 493 869
Wt-Niedz: od 10-00 do 19-00

Eko

Bycie eko jest teraz bardzo na czasie i właśnie seria książek „W zgodzie z naturą” Aleksandry Szpunar pomoże wam
zdobyć wiedzę na ten temat. Dowiecie się, jak możemy
dbać o naszą planetę oraz jaki wpływ na środowisko mają
nasze codzienne wybory.
Książki są pełne kreatywnych zadań, naklejek i zagadek. Ślicznie zilustrowane ucieszą wasze oko. Polecam
serdecznie, z pewnością nie będziecie się z nimi nudzić,
a przy okazji podczas zabawy, przypomnicie sobie zagadnienia z przyrody i biologii.
Szkoła już przecież tuż tuż .

Młody artysta

511 407 627

Tekst i rysunki Edyta Przystupa

13
13
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r.

Modernizacja pływalni idzie
pełną parą
Dużo dzieje się w remontowanej pływalni OSiR. Widać już zjeżdżalnię i odnowiony
mural. W środku baseny zaczynają nabierać kształtów. Trwa również wykańczanie sal
fitness i siłowni.
Z zewnątrz można również zobaczyć prawie gotową zjeżdżalnię i
oszkloną wieżę.
Jednocześnie prowadzone są
intensywne prace w środku budynku. Pojawiły się zabudowy w
strefie SPA. Wykonano także posadzki na jednej z kondygnacji.
Wciąż montowane są też elementy instalacji sanitarnych, wentylacji i technologii basenowej. Dodatkowo w salach fitness założono już ścienne klimatyzatory. Na
zewnątrz trwają prace przy elewacji i renowacja ogrodzenia.
Info UM/opr red

Baseny nabierają już kształtu

Po modernizacji obiekt przy
ul. Szczecińskiej 35 będzie bardzo nowoczesny i dostosowany
do potrzeb stargardzian w różnym wieku.
Zamontowano już elementy
konstrukcyjne basenu sportowego, z którego skorzystają miłośnicy aktywności w wodzie. Pojawiły się też wpusty na plaży basenu
dziecięcego – to propozycja dla
najmłodszych mieszkańców. Zakończono szklenie jednej z fasad.

Sporo dzieje się również wewnątrz budynku
Ogłoszenie

Burmistrz Nowogardu

serdecznie zaprasza
do składania ofert cenowych
na zadanie pn:
"Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej likwidacji kolizji
istniejącej infrastruktury SN-15kV"
Termin składania ofert 26.08.2020r.
Szczegóły zaproszenia dostępne pod linkiem:
http://bip.nowogard.pl/unzip/11763.dhtml

Zjeżdżalnia, która znajduje się na zewnątrz też jest już prawie gotowa

Osoba do kontaktu: Agnieszka Zalewska, Wydział
Inwestycji i Remontów tel. 91 39 26 240

Ogłoszenie

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Asystentka / Sekretarka
Burmistrza

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

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

Jeśli szukasz stabilnej pracy zadzwoń
tel. (91) 3926204
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 5 do dnia
27 sierpnia 2020 roku, w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem
kopertach z dopiskiem: „Specjalista w wydziale kancelarii”.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami
ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka, tel. 913926204,
e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.
redakcja@dziennikstargardzki.pl

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Referent w wydziale Rozwoju
Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku
będzie odpowiedzialna za:
• Współpracą
z
partnerami
zagranicznymi,
miastami
partnerskimi:
przygotowaniem
umów,
porozumień,
inicjowanie i prowadzeniem współpracy w zakresie
gospodarki, kultury i turystyki;
• Opracowywaniem materiałów promocyjnych gminy Nowogard
m.in. foldery, publikacje książkowe;
• Podejmowaniem działań promujących sport oraz organizacją
imprez sportowych z udziałem gminy.
Od osoby na wyżej wymienionym stanowisku oczekujemy:
• Umiejętności dobrej organizacji pracy;
• Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole;
• Dyspozycyjności, sumienności, zaangażowania;

Jeśli szukasz stabilnej pracy zadzwoń
tel. (91) 3926204
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka, tel.
913926204, e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami
ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska.
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta
do 27 sierpnia 2020 roku, w zamkniętych, opatrzonych imieniem i
nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „Referent w wydziale RLFKiS”.

14

Nr 51 (2091)

IV liga

Stargardzkie derby na remis
Czwartoligowi piłkarze mieli za sobą pracowity okres. W sobotę odbyła się 4. seria zmagań, w której trójka przedstawicieli powiatu stargardzkiego poniosła porażki. Natomiast
we środę w Stargardzie rozegrano zaległe spotkanie pomiędzy rezerwami Błękitnych
Stargard, a Polskim Cukrem Kluczevia Stargard. Derby zakończyło się polubownym rezultatem, 3:3.

Mecz z Karlinem był dla Błękitnych II meczem niewykorzystanych szans

Bardzo nieudany weekend
zanotowali piłkarze reprezentujący powiat stargardzki w IV
lidze zachodniopomorskiej.
Cała trójka zgodnie schodziła
z boiska pokonana. Przed własnymi kibicami nie popisali się
zawodnicy II drużyny Błękitnych Stargard, a także Polskiego Cukru Kluczevia Stargard.
Kolejną wyjazdową porażkę
zanotowali także podopieczni
Piotra Kaczora z Białych Są-

nie Michał Magnuski zmniejszyli jednak tym samym tylko
rozmiary porażki popularnej
„Kluczevianki”. Mecz był więc
bardzo widowiskowy, ale gospodarze nie schodzili z murawy zadowoleni.
Drugi mecz w obecnym sezonie IV-ligowym przegrali Błękitni II Stargard. Mimo,
że wystawili do gry przeciwko Sokołowi trzech niezwykle
doświadczonych piłkarzy, jak

Michał Magnuski (przy piłce) strzelił bramkę otwierającą wynik derbowego pojedynku

dów. Katastrofalnie rozpoczęli
domowy pojedynek z Raselem
Dygowo piłkarze Kluczevii. Od
14. minuty przegrywali po trafieniu grającego trenera zespołu rywala, Mikołaja Duwe. Do
przerwy tracili już trzy bramki, a przed upływem godziny
gry przegrywali różnicą pięciu
trafień! Trzykrotnie Marka Ufnala pokonał Oskar Wiśniewski. Niemal każdy strzał ekipy
gości wpadał zresztą do siatki
stargardzian. Pospolite ruszenie gospodarzy w ostatnich 30
minutach, gdy grali w przewadze jednego zawodnika, przyniosło wreszcie trzy bramki.
Kamil Bartoszyński i dwukrot-

Jarosław Piskorz, Bartłomiej
Zdunek czy Robert Gajda, nie
zdołali zdobyć nawet punktu.
W przekroju całego spotkania
mieli przewagę, ale nie wykorzystali wielu dogodnych sytuacji i pozwalali rywalowi na
groźne kontry. W efekcie przegrywali po 24 minutach 0:2.
Później odpowiedzieli tylko
trafieniem najstarszego na boisku, Piskorza. Nie zdołali jednak doprowadzić do wyrównania.
Biali Sadów zdecydowanie
lepiej na początku sezonu czują się natomiast na własnym
boisku, gdzie odnieśli dotąd
komplet zwycięstw. Beniamin-

kowi gorzej wiedzie się niestety na wyjazdach. W sobotę tą tezę potwierdził mecz z
Orłem w Wałczu. Biali mieli
w nim przewagę. Po godzinie
gry wywalczyli idealną okazję,
aby otworzyć wynik pojedynku. Sebastian Inczewski przestrzelił jednak z jedenastu metrów. Świetnej szansy na bramkę nie zamienił również Krystian Wójcik. W odpowiedzi
gospodarze w samej końcówce dwukrotnie pokonali Rafała Mazurka i zgarnęli komplet
punktów.
Wreszcie, cztery dni później
na stadionie przy ul. Ceglanej
odbył się zaległy mecz pomiędzy rezerwami Błękitnych a
Polskim Cukrem. Pojedynek
derbowy do końca nie poprawił jednak nastrojów ani jednych, ani drugich. Nieznaczną przewagę posiadali grający
jako goście zawodnicy z Kluczewa. Po trafieniu Michała Magnuskiego objęli prowadzenie, które stracili tuż przed
przerwą po uderzeniu Dominika Lisa. Po zmianie stron
Kluczevia jeszcze dwukrotnie
wychodziła na jednobramkową przewagę. Na 2:1 strzelał
Dawid Banach, a na 3:2 Kamil Bartoszyński. Błękitni II
za sprawą strzałów Pawła Bednarskiego i Pawła Pelikana doprowadzali jednak zawsze do
wyrównania. Tym sposobem
mecz zakończył się wynikiem
3:3.
W najbliższą sobotę odbędą
się mecze 5. kolejki IV ligi. O
godz. 16:00 derby powiatu rozegrają Biali Sądów z Błękitnymi II. Natomiast godzinę później na boisko w Karlinie wybiegną piłkarze Kluczevii.
M.B.

Polski Cukier Kluczevia Stargard – Rasel Dygowo 3:5 (0:3)
Bramki: M. Magnuski 2 (71 i 73`), Bartoszyński (58`) – O. Wiśniewski 3 (33, 51 i 57`), Duwe (14`), Szubert (28`)
Czerwona kartka: Ł. Wiśniewski (Rasel, 65`)
Kluczevia: Ufnal – Kościukiewicz, Szczygielski (46` Wrzeszcz),
Wiśniewski, Banach (61` Nowicki), R. Surma (61` Królak), Bartoszyński, Groński, Rdzeń, P. Surma, M. Magnuski
Błękitni II Stargard – Sokół Karlino 1:2 (1:2)
Bramki: Piskorz (45`) – Knapiński (8`), Gozdal (24`)
Błękitni II: Skwirut - Koczorowski (82` Bieńko), Onyszczuk, Pelikan, Jałoszyński, Grzeszczak (46` Waszyński), Piskorz, Purczyński (48` Gwóźdź), Kacprzyk, Zdunek, Gajda
Orzeł Wałcz – Biali Sądów 2:0 (0:0)
Bramki: Wegner (85`), Popiołek (90`)
Biali: Mazurek – Błaż, Kamiński (73` Białek), Pustelnik, Wójcik, Kmieć, Piekarek, Ćwiek, Nitecki, Gicewicz (80` Surdacki), Inczewski
Pozostałe wyniki 4. kolejki:
Darłovia - Vineta 2:2,
Mechanik - Sparta 2:1,
Ina - Iskierka 4:2,
MKP - Lech 1:1,
Olimp - Gryf 2:0,
Rega - Wieża 0:5,
Hutnik - Polonia 3:1.
Mecz zaległy z 2. kolejki:
Błękitni II Stargard – Polski Cukier Kluczevia Stargard 3:3 (1:1)
Bramki: Lis (45`), Bednarski (64`), Pelikan (85`) – M. Magnuski
(10`), Banach (63`), Bartoszyński (77`)
Błękitni II: Sasiak – Jałoszyński, Konopski (75` Gajda), Pelikan,
Zdunek (70` Bieńko), Lis (60` Koczorowski), Purczyński, Bednarski, Kacprzyk, Grzeszczak, Piskorz
Kluczevia: Ufnal – Banach, Kościukiewicz, Szczygielski (65`
Królak), Wiśniewski, R. Surma, P. Surma, Groński (85` Bartkowiak), Bartoszyński (80` Wrzeszcz), M. Magnuski, Rdzeń (60` G.
Magnuski).
Tabela IV ligi:
1.
Hutnik Szczecin		
2.
Sokół Karlino		
3.
Rega Trzebiatów		
4.
Vineta Wolin		
5.
MKP Szczecinek		
6.
Darłovia Darłowo
7.
Sparta Węgorzyno
8.
Rasel Dygowo		
9.
Olimp Gościno		
10. Wieża Postomino
11. Biali Sądów		
12. Polonia Płoty		
13. PC Kluczevia Stargard
14. Lech Czaplinek		
15. Orzeł Wałcz		
16. Gryf Kamień Pom.
17. Mechanik Bobolice
18. Ina Goleniów		
19. Leśnik Manowo		
20. Błękitni II Stargard
21. Iskierka Szczecin		

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
4

12
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
1
1
0

11-1
8-4
8-9
9-4
8-4
8-5
7-6
11-8
6-8
9-9
5-8
6-7
8-8
3-3
3-4
8-7
4-8
5-12
2-6
6-9
4-9

Piłkarze Kluczevii nie mieli w sobotę powodów do radości
511 407 627
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Szczecińska Klasa Okręgowa

Tylko dolicka
Unia wygrywa w 2. kolejce
W 2. kolejce rozgrywek szczecińskiej okręgówki doszło do derbowego pojedynku, w
którym Unia Dolice pokonała w Suchaniu Orkana, 3:2. I było to jedyne zwycięstwo
zespołu reprezentującego nasz powiat w tej serii gier. O jeden punkt wzbogaciła się ponadto Zorza Dobrzany, pozostali natomiast swoje spotkania przegrali.

Piast Chociwel nieudanie zainaugurował sezon przed własną publicznością.

Najlepszy start w rozgrywkach
wojewódzkiej klasy okręgowej
spośród pięciu przedstawicieli powiatu stargardzkiego zanotowali
piłkarze Unii Dolice. Po inauguracyjnym remisie, tym razem odnieśli zwycięstwo i z czterema punktami plasują się na 4. miejscu w
tabeli grupy południowej. Wciąż
bez zwycięstwa są natomiast gracze Zorzy Dobrzany oraz Orkana
Suchań, którzy zamykają ligową
drabinkę.
Szlagierem 2. kolejki grupy południowej był derbowy pojedynek
Orkana Suchań z Unią Dolice. Już
pierwsze minuty ustawiły jednak
to spotkanie. Unici po dwóch trafieniach Przemysława Białka i jednym Kacpra Wójcika objęli bowiem szybkie prowadzenie 3:0.
Gospodarze jeszcze przed przerwą
złapali kontakt po bramkach Konrada Klyma i Kamila Ważnego, ale
po zmianie stron nie potrafili doprowadzić do zmiany niekorzystnego wyniku. Ostatecznie mecz
zakończył się więc zwycięstwem
Unitów, 3:2. W tej samej grupie
rozgrywkowej swoje mecze roz-

grywali także piłkarze Orła Grzędzice i Zorzy Dobrzany. Orzeł po
znakomitym starcie w rozgrywkach, tym razem pechowo przegrał w Dębnie. Stracił bramkę tuż
przed przerwą po strzale z rzutu karnego. Mateusz Celiński doprowadził do wyrównania chwilę
po przerwie, ale 20 minut później
Dąb strzelił zwycięską bramkę. Z
kolei Zorza po zaciętym spotkaniu podzieliła się punktami z Orłem Trzcińsko-Zdrój. Drużyna
prowadzona przez Łukasza Woźniaka i grająca w składzie: Zawodziński – Zaborowski, Piotrow-

ski, Pasierbiewicz (Jagodziński),
Olejnik, Łyp, Jarząbek, Fiszer, Filocha, Sobczyk, Lavryk (Berczyński) dwukrotnie obejmowała prowadzenie po strzałach Kamilów Zaborowskiego i Jarząbka, ale w
końcówce musiała walczyć przynajmniej o remis, do którego w
doliczonym czasie gry doprowadził Przemysław Filocha.
Zupełnie nie wyszedł debiut
w nowym sezonie przed własną
publicznością piłkarzom Piasta
Chociwel. Podopieczni Tadeusza
Piotrowskiego nie poradzili sobie
ze świnoujskim Prawobrzeżem.
Tylko raz znaleźli drogę do bramki rywala po trafieniu Krystiana
Guściory, ale aż cztery razy wyciągali piłkę z własnej siatki.
W trzeciej kolejce tylko Unia
Dolice zaprezentuje się przed własną widownią. W sobotę o godz.
17:00 podejmie Odrę Chojna. Pozostali reprezentanci naszego powiatu zagrają na wyjazdach.
M.B.

Piłkarze Unii pokonali w derbowym starciu Orkana Suchań

Wyniki 2. kolejki grupy 1:
Sparta - Jantar 0:2,
Stal - Dąb 5:1,
Tanowia - Pomorzanin 1:1,
Mewa - Fala 2:0,
Piast - Prawobrzeże 1:4,
Orzeł - Sarmata 2:3,
Wicher - Jeziorak 1:3,
Mierzynianka - Arkonia 2:2,
Iskra - Wybrzeże 3:0.
Wyniki 2. kolejki grupy 2:
Gavia - Kłos 3:1,
Zorza - Orzeł T. 3:3,
Orkan - Unia 2:3,
Odra - Energetyk 1:2,
Ogniwo - Morzycko 3:0,
Osadnik - SCRS 1:1,
Dąb - Orzeł G. 2:1,
Iskra - Sokół 3:2.
Tabela wojewódzkiej okręgówki, gr. 1:
1.
Jeziorak Szczecin
2
2.
Jantar Dziwnów		
2
3.
Iskra Golczewo		
2
4.
Sarmata Dobra		
2
5.
Stal Szczecin		
2
6.
Pomorzanin Nowogard 2
7.
Prawobrzeże Świnoujście 2
8.
Piast Chociwel		 2
9.
Sparta Gryfice		
2
10.
Mewa Resko		
2
11.
Tanowia Tanowo		
2
12.
Arkonia Szczecin
2
13.
Mierzynianka Mierzyn 2
14.
Wybrzeże Rewal		
2
15.
Fala Międzyzdroje
2
16.
Dąb Dębice		
2
17.
Orzeł Łoźnica		
2
18.
Wicher Brojce		
2

6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
0
0
0
0

8-1
7-0
7-1
4-2
6-2
4-1
4-4
4-6
1-2
4-3
2-2
3-3
2-3
1-4
1-6
1-6
2-8
1-8

Tabela wojewódzkiej okręgówki, gr. 2:
1.
Energetyk Gryfino
2
2.
Gavia Choszczno
2
3.
Iskra Banie		
2
4.
Unia Dolice		 2
5.
SCRS Barlinek		
2
6.
Dąb Dębno		
2
7.
Odra Chojna		
2
8.
Orzeł Grzędzice		 2
9.
Kłos Pełczyce		
2
10.
Ogniwo Babinek		
2
11.
Orzeł Trzcińsko-Zdrój 2
12.
Zorza Dobrzany		 2
13.
Sokół Pyrzyce		
2
14.
Osadnik Myślibórz
2
15.
Stal Lipiany		
1
16.
Morzycko Moryń
1
17.
Orkan Suchań		 2

6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0

7-3
5-2
4-3
4-3
8-2
2-1
6-5
3-3
2-3
4-7
4-5
4-5
2-3
1-2
3-5
0-3
4-8

W niedzielę Błękitni podejmą beniaminka ekstraklasy

Pucharowa gratka w Stargardzie
Dzięki wygranej nad Legionovią (2:0) piłkarze Błękitnych Stargard awansowali do I rundy Totolotek Pucharu Polski sezonu rozgrywkowego 2020/21. W
niej, w nagrodę, zagrają z beniaminkiem ekstraklasy – Wartą Poznań. Interesująco zapowiadający się pojedynek odbędzie się w niedzielę o godz. 16:00.

Piłkarze Błękitnych Stargard
nowy sezon rozpoczęli od domowego zwycięstwa w rundzie wstępnej
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Pucharu Polski nad spadkowiczem
z II ligi, zespołem Legionovii Legionowo. Grając w odmłodzonym
składzie, bez wielu podstawowych
graczy z poprzedniego sezonu, takich jak Wojciech Fadecki, Paweł
Łysiak, Michał Cywiński, Krystian
Sanocki czy Hubert Sadowski, zdołali odnieść pierwsze od wielu miesięcy zwycięstwo na własnym boisku przy udziale kibiców.
W niedzielę biało-niebieskich
czeka jednak duże cięższe zadanie.

W I rundzie Totolotek Pucharu Polski zagrają bowiem z przedstawicielem ekstraklasy, a konkretnie jej beniaminkiem, Wartą Poznań. Warta
to klub założony w 1912 roku. Ma
na koncie dwa tytuły mistrza kraju
wywalczone w latach 1927 i 1947.
Wielokrotnie zajmowała miejsce w
czołowej trójce rozgrywek najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.
Była też półfinalistą Pucharu Polski. Po 1950 roku tylko na chwilę powróciła jednak (lata 90-te) do

czołówki, a częściej występowała w
niższych ligach. W niedawno zakończonym sezonie przypomniała
sobie jednak o latach świetności. Na
finiszu I-ligowych rozgrywek zajęła 3. miejsce, a po wygranych spotkaniach barażowych z Termaliką
Nieciecza i Radomiakiem Radom
powróciła do elity.
Przypomnijmy, że w sezonie
2018/19 w Warcie Poznań występował Wojciech Fadecki. Hitowy mecz
Błękitni kontra Warta rozpocznie

się o godz. 16:00 w niedzielę, 16
sierpnia. Bilety na to spotkanie dostępne są na stronie www.bilet.pax.
pl. Jednocześnie włodarze klubowi
informują, że nie będzie możliwości zakupu biletu w kasach biletowych tuż przed meczem. Od meczu
z Wartą obowiązują również nowe
karnety, które można zakupić w siedzibie stargardzkiego klubu przy
Ceglanej.
M.B.
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Z nagrodą!

KRZYŻÓWKA

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!
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Pionowo:
1. ryba z jadowitymi kolcami
na głowie
2. podarunek, prezent
3. pozycja w jodze
4. tyran, autokrata
5. w piosence: jak Wisła szeroka
6. błazen
7. autor „Lochów Watykanu”
8. miasto i port w Nowej Gwinei
9. część trasy wyścigu
10. nic, zero
11. palma betelowa
pinang
12. dawniej ogrodzenie warowne
13. klątwa, ekskomunika
14. ginięcie, przepadanie
15. inicjator dadaizmu
16. tropikalny powój
ipomea
17. mityczny cesarz Chin
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18. wśród glinowców
19. prowadzi „Miliard
w rozumie”
20. z tego słynie wiatr w kominie
21. bardzo wysoki chłopiec
22. jaja pstrąga
23. obecnie Sur w Libanie
24. święty byk Egipcjan
25. Koreańczycy na Żeraniu
26. waluta Birmy
27. francuska rasa bydła
mięsnego
28. japoński wachlarz
29. rozstrzyga w sprawach
administracyjnych
30. japońskie bukieciarstwo
31. maść konia
32. apatia
33. dziecięca ranka
34. wśród tukanów
35. typ ekologiczny

36. kwiatek do wąchania
37. w nich statki remontują
38. płynie przez Berno
39. produkt rozpadu uranu
40. pochrzyn
41. waluta Bangladeszu
(anagram: akta)
42. wyrównuje glebę
43. amerykański urząd
ds. lotniczych i kosmicznych
44. miasto w Japonii (Honsiu)
45. burmistrz Lyonu
46. angielska morga.
Poziomo:
47. uroczysty utwór poetycki
opiewający coś lub kogoś
48. elektrokardiogram
49. ... Dancewicz
50. mała torebka na drobiazgi
51. monumentalny przedsionek
w meczecie

52. rodzinne miasto fiatów
53. część pożyczki państwowej
54. Foster, aktorka
55. ruda, siarczek ołowiu
56. palma krzaczasta
57. pierwszy cel wycieczek
do Krakowa
58. internet w „komórce”
59. rodzaj harmonii
60. w starożytnym Rzymie
urzędnik do spraw
porządku w mieście
61. bale, kłody
62. model komputera domowego
63. nad nią leży Stargard
64. z promem w Szwecji
65. kwiatostan winogron
66. kurort w Belgii
67. wyspy japońskie
68. zasypanie prezentami
69. po iksie

70. miasto nad Łabą
71. ... cappuccino
72. auto z Korei
73. miasto w Rumunii
74. kojarzy małżeństwa
75. piękno, czar
76. urzędnik sądu
lub prokuratury
77. styl w sztuce
78. muzyka Karolaka
79. miejsce zadawania tortur
80. wyładowanie koronowe
81. grecka bogini łowów
82. drapieżny ssak
83. James, ekonomista angielski
84. wioślarska osada
85. sztuka w języku martwym
86. czapka zjazdowca.
PODPOWIEDŹ: ARAD, ASANA, JODIE, MEADE, TOKO, TZ
511 407 627
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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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka
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

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

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

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

Kultura
Muzeum
Książnica Stargardzka
Stargardzkie Centrum
Kultury
Klub Wojskowy
Młodzieżowy Dom Kultury
Dom Kultury Kolejarza

17

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

Delicja serowo – wiśniowa
Składniki:
Biszkopt:
8 jajek L
szczypta soli
pół szkl. oleju
1 szkl. mąki pszennej
1/3 szkl. mąki ziemniaczanej
1/3 szkl. kakao
1 szkl. cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Frużelina wiśniowa:
1 kg wiśni, mogą być również mrożone
6 łyżek cukru
5 łyżeczek żelatyny
3 łyżki soku z cytryny
4 łyżeczki mąki ziemniaczanej rozpuszczone w 4 łyżkach
wody
Masa serowa:
1 kg twarogu z wiaderka
400 ml śmietany kremówki
30 lub 36 %
ok. 150 g cukru pudru
ekstrakt z wanilii do smaku
lub cukier waniliowy
7 łyżeczek żelatyny
Wykonanie:
Oddzielamy żółtka od białek, do białek dodajemy
szczyptę soli i ubijamy na
sztywno. Następnie dodajemy partiami cukier, miksujemy do momentu rozpuszczenia się cukru. Dodajemy po
jednym żółtku i miksujemy do
połączenia, następnie zmniejszamy obroty miksera i cienką
stróżką lejemy olej, cały czas
miksując.
Stopniowo dodajemy suche
składniki, wymieszane razem
i przesiane przez sitko 2, 3
razy. Miksujemy krótko tylko
do połączenia się wszystkich
składników. Ciasto wylewamy
na blaszkę wyłożoną papierem
do pieczenia, wstawiamy do
piekarnika na ok. 40 min.
Pieczemy w temp.170 C.
Ciasto po upieczeniu od razu

odwracamy do góry dnem i
wykładamy na ściereczkę,
zdejmujemy papier i pozostawiamy do wystygnięcia. Po
przestygnięciu ciasto dzielimy
na 2 blaty.
Żelatynę zalewamy 1/4 szkl.
zimnej wody i odstawiamy do
napęcznienia. Wiśnie zasypujemy cukrem, podgrzewamy na średnim ogniu do rozpuszczenia się cukru, wlewamy sok z cytryny i rozrobioną mączkę ziemniaczaną w
wodzie, wszystko mieszamy i
zagotowujemy. Zdejmujemy z
palnika, wrzucamy napęczniałą żelatynę, dokładnie mieszamy do rozpuszczenia się żelatyny i odstawiamy do wystygnięcia. Blenderem rozdrabniamy truskawki.
Frużelina powinna mieć
konsystencję żelu. Gdy zacznie gęstnieć wylewamy na
przepołowione ciasto i równomiernie rozsmarowujemy
po całości, wstawiamy do lodówki.
Żelatynę do masy serowej
zalewamy połową szklanki zimnej wody i odstawiamy
do napęcznienia. Kremówkę
wstawiamy na 15 min. do zamrażalnika, następnie ubijamy na sztywno. Twaróg zmiksujemy z cukrem pudrem do
smaku oraz ekstraktem z wanilii – kilka kropli. Żelatynę
rozpuszczamy na parze lub w
mikrofali, do płynnej żelatyny
wrzucamy łyżkę masy serowej
i energicznie mieszamy, następnie całość przelewamy do
miski z twarogiem i dokładnie
mieszamy przy użyciu miksera. Wyjmujemy z lodówki ubitą śmietankę i mieszamy delikatnie w masę serową, całość
przelewamy na frużelinę wiśniową, wyrównujemy i przykładamy drugi blat ciasta, delikatnie dociskamy.
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• 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 4 koła letnie do Fia-

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

• 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

•

• Silnik do łódki Wietierok 83, sprawny, nie
używany od 6 lat. Tel. (91) 579-11-45

•

• 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

• Zatrudnię elektryków mogą
być emeryci cały, pół, ćwierć
etatu praca na budowie lub
w warsztacie. Tel. 606 824 461

PRACA

• Stary kredens kuchenny. Tel. 504704-445

• Emeryt z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności podejmie pracę jako dozorca, portier
lub konserwator terenów płaskich. Tel. (91) 573-42-12

s ł ow o

NIERUCHOMOŚCI

• Transport, przeprowadzki,
opróżnienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638
• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

•

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;

• 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.   603742-034
• 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
737-886-919 lub 737-489914
• 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

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
511 407 627
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14-17.8.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

14.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
15.08.2020 r. „Centrum”
ul. Czarnieckiego 1e
91-834-00-05

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.

16.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

17.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
18.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
19.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
20.08.2020 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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Coolturalne weekendy
w Stargardzie
Przed nami jeszcze kilka ciekawych propozycji w ramach tegorocznych Coolturalnych Wakacji. Na wszystkie wydarzenia obowiązują bezpłatne wejściówki. Warto
wcześniej poznać cały repertuar i już teraz zapewnić sobie miejsce na widowni Stargardzkiego Centrum Kultury.
Najbliższy koncert
zaplanowano na niedzielę (16.08.). Na
dużej scenie SCK o
17:00 wystąpią muzycy Big Band Stargard – Orkiestry Dętej Domu Kultury
Kolejarza.
Zaprezentują program pod
tytułem „Czas relaksu”. Następna niedziela (23.08.) to z
kolei propozycja dla
miłośników melodii
sprzed lat. O 17:00
rozpocznie się koncert „Tango Fogg –
zapomniana piosenka”. Na scenie wystąpią: Radosław Elis, Rafał
Górczyński, Jan Zeyland, Krzysztof Samela i
Mirosław Kamiński.
W piątek (28.08.) widzowie zobaczą retransmisję koncertu „Mój Wiedeń” Jonasa Kaufmana.
Światowej sławy tenor wystąpił z orkiestrą Filharmonii Praskiej. W wydarzeniu wzięła także
udział utalentowana sopranistka Rachel Willis-Sorensen. Początek o 22:00. Ostatnia sierpniowa niedziela (30.08.) to okazja do wysłuchania
coverów największych przebojów muzyki rockowej i bluesowej. W SCK wystąpi zespół Diver Cover Band. Koncert rozpocznie się o 18:00.
Bezpłatne wejściówki na wszystkie wydarzenia można odebrać w kasie kina SCK – czynna
codziennie od 11:00. Liczba miejsc na widowni
jest ograniczona, dlatego warto wcześniej zaplanować udział w imprezach.

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
zaprasza do swoich
szeregów
Uczą się języków obcych, obsługi komputera, śpiewają,
tańczą i dbają o formę – słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku nigdy się nie nudzą. Trwa rekrutacja na rok
akademicki 2020/2021. Mogą do nich dołączyć wszyscy
chętni w wieku emerytalnym.
Aby zostać słuchaczem UTW
wystarczy wypełnić deklarację,
dołączyć dwa zdjęcia i wnieść
opłatę wpisową. Żeby przedłużyć członkostwo, studenci z poprzednich lat powinni zabrać ze
sobą tylko legitymację. Zapisy
odbędą się w Stargardzkim Centrum Kultury, ul. J. Piłsudskiego
105 – we wrześniu w holu SCK
od 10:00 do 14:00, a w październiku w sekretariacie UTW na I
piętrze (wejście od ul. Wojska
Polskiego) 11:00-14:00.
Terminy rekrutacji na rok
akademicki 2020/2021: wtorek: 1.09., 8.09., 15.09., 22.09.,
29.09.10., środa: 2.09., 9.09.,

16.09., 23.09., 30.09., czwartek:
3.09., 10.09., 17.09., 24.09., 1.10.
Uroczyste rozpoczęcie roku
akademickiego zaplanowano na
wtorek (6.10.) o 12:00 na dużej
scenie SCK. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w Stargardzie już od 20 lat. Co roku prowadzony jest nabór – nie ma
ograniczeń w liczbie studentów.
Słuchacze mają do wyboru wiele różnych aktywności. Są m.in.
zajęcia z literatury i sztuki, a
także sekcja turystyczna. Można
brać udział w wykładach, uczyć
się języków albo wybrać zajęcia
artystyczne.
Info UM/opr red

Info UM/opr red

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna rekrutację i czeka na nowych studentów.
ogłoszenie

511 407 627

