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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

Zatrudnię kierowców
z prawem jazdy kat. D
Tel. 509 528 688

Agrofirma odpowiada
w/s smrodu z pól
s. 2
Ogłoszenie

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

5 0 g ro s

z y za s ł

www.arenella.pl

s. 14

ow o

2

Nr 54 (2094)

Zapachowych dolegliwości na Pyrzyckim ciąg
dalszy…

Agrofirma odnosi się do
problemu fetoru
Ponownie odebraliśmy od mieszkańców Os. Pyrzyckiego sygnały odnośnie fetoru obornika wylewanego na pobliskie pola. Tym razem do sprawy odnosi się Agrofirma Witkowo.

Mieszkańcy sygnalizują, że taka sytuacja ma miejsce od lat, powtarzając się cyklicznie.
Brakuje im niestety skutecznie docierającej informacji przed nastaniem fetoru

- Niestety podobnie jak pod
koniec ubiegłego miesiąca i
tym razem przez kilka dni dawało się odczuć fetor gnojówki. Cały czas, mimo licznych
zgłoszeń, pozostajemy bez jakiejś konkretnej odpowiedzi w
tej sprawie – mówi w rozmowie
z Dziennikiem, mieszkanka Os.
Pyrzyckiego.
Do sprawy dolegliwości zapachowych odniósł się, w rozmowie z Dziennikiem Stargardzkim, Grzegorz Grabias, specjalista ds. ochrony środowiska w
Agrofirmie Witkowo.
– Nie ma za bardzo możliwości zniwelowania tego nieprzyjemnego zapachu. Zarówno
urzędy gminy jak i miasta, starostwo czy Urząd Ochrony Środowiska przeprowadzały kontrole przed dwoma laty na polach znajdujących się w pobliżu osiedla Pyrzyckiego. Na tych
polach jeździ pięć olbrzymich
rozrzutników obornika, ale zaraz po rozrzuceniu, obornik zostaje albo przeorany, albo zmie-

szany z ziemią. To wszystko odbywa się zgodnie z prawem, ponieważ ustawa o nawozach i nawożeniu mówi wyraźnie, że do
dwóch dni po nawożeniu rolnik
powinien zmieszać lub zaorać
obornik. My natomiast robimy
to zaraz po rozrzuceniu. Interpretując odpowiednio prawo, to
jeśli dziś rano rozrzucimy obornik, to jutro wieczorem musimy
go zaorać – wyjaśnia G. Grabias.
- Zdaję sobie sprawę, że ten
obornik wydaje nieprzyjemny
zapach. Informujemy gminę i
miasto i właściwie nie możemy
zrobić nic więcej. Z drugiej strony taki obornik z pewnością jest
bardziej ekologiczny, ponieważ
wraz z jego rozrzutem nie wysiewa się nawozów mineralnych,
czyli również emisja CO 2 jest
mniejsza. Jak wiadomo, hodujemy również zwierzęta i zużywamy dzięki temu produkowany przez nie nawóz – zaznacza.
- Ten rok jest wyjątkowo
uciążliwy ponieważ jest bardzo
sucho i przez to ten zapach się

dłużej unosi, a szczególnie dochodzi do jego kumulacji gdy
jest bezwietrznie. Dla pocieszenia powiem, że mimo swojej
uciążliwości, ten zapach nie występuje przez cały rok, a jedynie
wiosną, kiedy sieje się buraki i
kukurydzę, i zaraz po żniwach,
gdy przed jesienią część pól jest
obsiewana oziminami. Nie można niestety w tych cyklach siewnych, przesuwać terminów, ponieważ jest wyznaczony np.
określony czas wysiewu rzepaku, który musi nastąpić do połowy sierpnia. Warto w tym miejscu dodać, że wiosenne rozrzuty obornika nie są tak uciążliwe, ponieważ jest jeszcze dość
chłodno. Bardziej uciążliwe są
oczywiście te pożniwne, gdy panują upały, a ziemia w związku z
tym intensywniej paruje – podkreśla G. Grabias.
- Zresztą trzeba jeszcze dodać,
że wywóz nawozu naturalnego
jest też obwarowany przepisami,
wyrażonymi np. w programie
azotanowym. Wynika z tego, że
są określone terminy, w których
można go rozrzucać na polach
oraz terminy gdy jest to zabronione. I to musi być bezwzględnie przestrzegane – kończy G.
Grabias.
Zdaje się, że w zaistniałej sytuacji przydałaby się skutecznie docierająca odpowiednia
informacja dla mieszkańców w
związku z występowaniem sezonowych dolegliwości zapachowych, tak by przynajmniej nie
byli oni zaskakiwani niosącym
się po okolicy fetorem.
Piotr Słomski

Stargardzkie Centrum Nauki rośnie w oczach

Wyposażenie i eksponaty na
zamówienie
Trwają intensywne prace przy ul. Bolesława Chrobrego 21. Stargardzkie Centrum Nauki nabiera kształtów zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Odtworzona kamienica ma
już dach. Wiele dzieje się także wewnątrz. W SCN każdy tematyczny dział będzie dostosowany do zwiedzających w różnym wieku.
Wyposażenie i poszczególne
eksponaty powstają na specjalne
zamówienie. Jednocześnie pro-

wadzone są prace na zewnątrz
i w środku odtworzonej kamienicy. Każde piętro to jeden te-

matyczny dział. Goście poznają historię Stargardu od czasów
średniowiecza, a przy okazji po-

Zadymienie mieszkania przy
ul. Wojska Polskiego

W akcji brało
udział 11 strażaków
W niedzielę (23 sierpnia), około godziny 19:15 doszło do
groźnego zdarzenia przy ulicy Wojska Polskiego. Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o zadymieniu mieszkania. W
akcji brało udział 11 strażaków, nikt z lokatorów nie ucierpiał. Teraz okoliczności tego zdarzenia bada policja.

W niedzielę przy ulicy Wojska Polskiego doszło do zadymienia jednego z mieszkań

W niedzielę o godzinie 19:15
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Stargardzie otrzymała zgłoszenie dotyczące zadymienia w
mieszkaniu przy ulicy Wojska
Polskiego. Przybycie pierwszego zastępu na miejsce zdarzenia nastąpiło o godzinie 19:19.
W akcji brało udział 11 strażaków z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Stargardzie, a cała akcja trwała dokładnie 26 minut. O godzinie 19:45 strażacy zakończyli swoje działania. Rzecznik
prasowy KPPSP mł. Kpt. Rafał
Matysik poinformował naszą

redakcję o tym, na czym polegały działania straży. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
oddymieniu i przewietrzeniu
mieszkania i klatki schodowej,
a także sprawdzeniu miernikami mieszkań i klatki schodowej.
Miernik nie wskazał zagrożenia
wynikającego z obecności tlenku węgla. Lokatorzy nie odnieśli jakichkolwiek obrażeń – informuje Rafał Matysik. Teraz
przyczyny zdarzenia będą ustalane przez Komendę Powiatową Policji w Stargardzie.
KR

Ogłoszenie

SKLEP PASZOWY
DOBRZANY
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

szerzą wiedzę z nauk ścisłych
i technicznych. Coś dla siebie
znajdą osoby w każdym wieku.
SCN zapewni rozrywkę dla całej rodziny. W ramach inwestycji przy ul. Bolesława Chrobrego
21 została odtworzona zabytkowa kamienica. W nowych wnę-

Praca w myjni samochodowej
Myjnia samoobsługowa zatrudni pracownika emeryta lub
rencistę.
Osoby chętne proszę o kontakt:
Tel. 606-706-166
trzach powstaje w pełni wyposażone Centrum Nauki. Wartość całego projektu to prawie 7
800 000 zł. Na ten cel pozyskano
4 000 000 zł dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej.
Info: UM Stargard

511 407 627
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Ina znów zatruta

Śnięte ryby i martwe szczury
Po ostatnich ulewach w Inie pojawiły się śnięte ryby i martwe szczury, co jest skutkiem skażenia wód rzeki w mieście i najbliższej okolicy, gdzie dostały się zmieszane z wodą opadową ścieki. Zagrożone są chronione gatunki ryb.

Martwe ryby w zanieczyszczonej Inie. Foto Warto Wiedzieć E. i K. Dybowscy (Stargard w Moim Sercu)

Na problem zwrócili uwagę Elżbieta i Krzysztof Dybowscy, radni poprzedniej kadencji
Rady Miasta - Ten problem występuje w Stargardzie już od wielu lat. W momencie, gdy mamy
duży opad deszczu, tak jak to

żeruje swobodnie w rzece. Natomiast z najciekawszymi okazami stało się to, co się stało…
Nie wiem, czy tak musi być, czy
możemy to zmienić? Pewnie, że
kosztem wielkich nakładów finansowych możemy wybudo-

Śniętwe sztuki były naprawdę okazałe. Fot. E. i K. Dybowscy

miało miejsce w ostatni wtorek (18 sierpnia), niestety duża
część kanalizacji miejskiej, sanitarnej, wpływa prosto do Iny
przez kanały burzowe, które są
wtedy przepełnione i wlewa się
prosto do naszej Iny cała zawartość kanalizacji. Trochę jestem zdziwiony, bo kosztem 3,5
miliona złotych wybudowano
tutaj syfon, który miał dostarczyć tę wodę deszczową i sanitarną prosto do oczyszczalni
ścieków, ale okazuje się, że ten
syfon jest nieczynny albo ma
za małą przepustowość – mówi
Krzysztof Dybowski - Szkoda
tych ryb: troć, szczupak, leszcz,
okoń, płoć, to tylko część wyłowionych tutaj, na odcinku 500
metrów od oczyszczalni ścieków w dół rzeki. Dziwne jest
też to, że jest tu sporo martwych szczurów. Dużym plusem jest za to fakt, że rzeka jak
zwykle się odrodzi. Widzę, że
część ryb żyje, nadal pływa i
redakcja@dziennikstargardzki.pl

wać w Stargardzie kanalizację
rozdzielczą, czyli oddzielenie
kanalizację sanitarną i osobno
pozostałą część zwłaszcza jeśli
chodzi o wody opadowe. Powinno też być z pewnością więcej zbiorników retencyjnych,
nawet niewielkich. Ta woda
zostałaby wtedy zatrzymana w
tych zbiornikach, a nie wlewała się wraz z zanieczyszczeniami sanitarnymi prosto do Iny –
zauważa K. Dybowski.
To zdarza się przy każdej
dużej ulewie
Do sprawy odniosło się także
Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy - Ina znów zatruta! Mija już kilkanaście lat
gdy jako stowarzyszenie aktywnie zabiegamy o naprawę
tej katastrofalnej sytuacji, która w Stargardzie zdarza się przy
każdej dużej ulewie. Nie inaczej było we wtorkową burzę
(18.08.2020), po której po raz
kolejny nieoczyszczone ście-

ki wymieszane z wodą opadową trafiły do Iny. Efekt jak nie
trudno się domyślić to olbrzymie straty w rybostanie rzeki, sną gatunki chronione tj.
różanka, głowacz ale również
te bardziej pospolite np. piękne leszcze, klenie – informują członkowie Towarzystwa - Z
samego rana w noc po zatruciu stawiliśmy się nad rzeką by
dokonać obserwacji szkód. Zawiadomiony został Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, który niedługo po przyjęciu zgłoszenia
rozpoczął kontrolę nad rzeką.
Wśród urzędników przeprowadzających czynności kontrolne nie było wątpliwości co
do źródła zatrucia. Wyznaczone zostały punkty do poboru
próbek wody, które tego samego dnia miały trafić do laboratorium. Zaistniała sytuacja została zgłoszona do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Szczecinie jako szkoda w środowisku. Jako społeczeństwo
nie możemy akceptować takiego stanu rzeczy nawet jeśli rozwiązanie problemu wydaje się
być bardzo kosztowne lub trudne do zrealizowania. „Woda nie
jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej
dziedziczonym dobrem, które
musi być chronione, bronione i traktowane jako takie...” (z
preambuły w Ramowej Dyrektywie Wodnej) – informuje Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i
Gowienicy.
WIOŚ czeka
na wyniki próbek
Skontaktowaliśmy się w tej
sprawie także z Wojewódzkim
Inspektoratem Ochrony Środowiska, którego urzędnicy, jak

Oprócz śniętych ryb, można było znaleźć także martwe szczury. Foto E. i K. Dybowscy

wspomniano, przybyli do Stargardu nad Inę – Inspektorzy
wraz z grupą pomiarową Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska udali się
na miejsce – mówi w rozmowie
z Dziennikiem Stargardzkim
Andrzej Miluch, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska - Pobrano
próbki zarówno powyżej jak i
poniżej zrzutu wód opadowych
i czeka nas teraz analiza tych
wód. Nie mamy jeszcze wyników. Pod względem nadzoru
tego, co się wydarzyło zostały podjęte działania, natomiast
trzeba się zastanowić nad tym,
że jest to kolejny zrzut w ostatnim czasie i jeśli w roku 2019
był to jeden do dwóch zrzutów,
tak w tym roku, w krótkim czasie mamy już dwa takie zrzuty.
Każdorazowo przed wyjazdem
na zgłoszenia zawiadamialiśmy
Wody Polskie, które po zmianie prawa, są gospodarzem
tych wód, to właśnie Wody Polskie wydają decyzje i pozwolenia oraz określają warunki korzystania z wód. My natomiast

jako Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska zajęliśmy
się skutkiem, jaki zanieczyszczenie będzie miało na rzekę.
Kiedy będziemy mieli informacje z badań, przekażemy je do
Wód Polskich. Pierwsze ustalenia wskazały, że konieczne będzie działanie właśnie ze strony
Wód Polskich, w celu uregulowania formalno-prawnego warunku zrzucania wód i kto za to
będzie odpowiadał, czy będzie
to przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej czy gmina miasto Stargard. Te kwestie nie są
jeszcze przez nas rozstrzygnięte. Będziemy to dalej ustalać z
Wodami Polskimi – mówi Andrzej Miluch.
O powstałą na Inie sytuację
związaną z zatruciem wody pytaliśmy również Urząd Miasta
jak i Wody Polskie, jednakże do
momentu zamknięcia wydania
nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Kiedy tylko UM i Wody
Polskie ustosunkują się do naszych pytań, poinformujemy
mieszkańców w najbliższym
wydaniu.
Piotr Słomski

Urzędnicy WIOŚ podczas przeprowadzania kontroli wody w Inie. Foto Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
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Radni miejscy i powiatowy wracają po przerwie

Finansowe podsumowania półrocza
Po wakacyjnej przerwie, odpowiednio w najbliższy wtorek i środę odbędą się sesje Rady Miejskiej i Rady Powiatu Stargardzkiego. Obydwa samorządy podejmą m.in. uchwały dotyczące podsumowania I półrocza pod kątem finansów. Rada miejska przyjmie także kilka uchwał dotyczących
gospodarowania zasobem mieszkaniowym, z kolei radni powiatowi rozpatrzą kolejne sprawozdania.

Po wakacyjnej przerwie do obrad sesji wracają radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu Stargardzkiego

Gospodarowanie zasobem
mieszkaniowym
We wtorek (25 sierpnia), o godzinie 9:00 rozpocznie się XIX sesja Rady Miejskiej w Stargardzie.,
Na radnych czekać będzie porządek obrad złożony z 25 punktów.
Po otwarciu obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni
zapoznają się ze sprawozdaniem
Prezydenta Miasta z pracy między sesjami. Następ[nie rozpatrzą
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Racławickiej, Podchorążych, Tadeusza Kościuszki. W
dalszej kolejności podjęta zostanie uchwała w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w
rejonie ulic: Wojska Polskiego, Elizy Orzeszkowej, Podleśnej. Kolejne
trzy uchwały dotyczyć będą kwestii budżetowych. Przyjęte zostaną
odpowiednio: informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasto Stargard za I półrocze 2020

roku, informacja o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata
2020-2035, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze
2020 roku, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2020 roku. Następnie
radni rozpatrzą projekt uchwały
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w
Stargardzie. Dalej ponownie wrócimy do budżetowych kwestii, najpierw zmieniona zostanie uchwała
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 202002035, a
następnie radni wyrażą zgodę na
podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020.
W kolejnych punktach obrad radni pochylą się nad uchwałami poruszającymi kwestie mieszkaniowe. Najpierw zagłosują nad uchwałą w sprawie określenia kierunków
działania Prezydenta Miasta Stargard w celu realizacji założeń poli-

tyki mieszkaniowej miasta, a także
w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy-Miasta Stargard
na lata 2020-2025. Kolejne uchwały poruszające temat mieszkaniowy dotyczyć będą zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasta Stargard oraz pomieszczeń
tymczasowych, następnie wykazu
niezbywalnego zasobu mieszkaniowego Gminy-Miasta Stargard
oraz wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych lub udziałów w nieruchomości gruntowej. W dalszej części obrad radni rozpatrzą projekty
uchwał w sprawie zaliczenia drogi
do kategorii dróg gminnych, a także w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Stargardzie. Mieszkańców korzystających z MPK interesować może uchwała w sprawie
ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, organizowanym
przez Gminę-Miasto Stargard oraz
określenie osób uprawnionych do
korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych. Pod koniec obrad radni rozpatrzą jeszcze uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie,
w sprawie ustalenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie-Miasto
Stargard na rok szkolny 2020/2021,
a także w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu. Obrady zakończy uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowa-

Autobusy ominą ul. Barnima
Od poniedziałku (24 sierpnia) autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji nie
przejadą ul. Barnima. Warto zapoznać się z nowym rozkładem jazdy. Zmiany dotyczą
linii nr 2, 9, 10, 12. Linia nr 2 – w kierunku os. Lotnisko pojedzie bez zmian.
Linia nr 2 – TAŃSKIEGO – Lotników – Lelewela – Broniewskiego
– Armii Krajowej – Twardowskiego
– Miła – Powstańców Warszawy –
Niepodległości – Warszawska – Staszica – Krzywoustego – Kazimierza
Wielkiego – Portowa – Struga – Wyszyńskiego – Czarnieckiego – Bogusława IV – Bema – ZCP – Szczecińska – PĘTLA TESCO. Linia nr
9 – od os. Pyrzyckiego w kierunku
pętli Chopina nie kursuje przez ul.
S. Czarnieckiego i ul. S. Wyszyńskiego: PĘTLA CHOPINA – Wieniawskiego – Szczecińska – ZCP
– Pierwszej Brygady – Dworcowa

– Wyszyńskiego – Czarnieckiego –
Staszica – Warszawska – Niepodległości – Powstańców Warszawy
– Miła – Twardowskiego – Armii
Krajowej – Broniewskiego – Warszawska – Staszica – Bogusława IV
– Bema – ZCP – Szczecińska – Wieniawskiego – PETLA CHOPINA.
Linia nr 10 i linia nr 12 – w kierunku pętli Moniuszki/TESCO zamiast
przez ul. S. Wyszyńskiego kursują
przez ul. S. Czarnieckiego. Linia nr
10 – NOWOWIEJSKA – Dębowa –
Sikorskiego – Andersa – Jesionowa
– Bydgoska – Kazimierza Wielkiego
– Portowa – Struga – Czarnieckiego

– Bogusława IV – Bema – ZCP –
Szczecińska – PĘTLA TESCO. Linia nr 12 – PĘTLA TESCO – Szczecińska – ZCP – Pierwszej Brygady – Dworcowa – Wyszyńskiego
– Struga – Okrzei – Limanowskiego – Wojska Polskiego – Sportowa
– Brzozowa – Polna – Reymonta –
Wojska Polskiego – Sienkiewicza –
Piłsudskiego – Czarnieckiego – Bogusława IV – Bema – ZCP – Szczecińska – PĘTLA TESCO.
Aktualne rozkłady jazdy autobusów MPK można znaleźć na stronie
internetowej MPK.

nia miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie
miasta Stargard.
Kolejne sprawozdania
W środę (26 sierpnia), o godzinie 10:00 rozpocznie się XIX sesja Rady Powiatu Stargardzkiego.
Tym razem na radnych czekać będzie porządek obrad złożony z 16
punktów. Po sprawach regulaminowych obrady tradycyjnie rozpocznie przyjęcie sprawozdania
z działalności Zarządu Powiatu
Stargardzkiego między sesjami za
okres od 25 czerwca do 26 sierpnia 2020 roku. Następnie przyjdzie
czas na rozpatrzenie 5 sprawozdań. Radni zapoznają się ze sprawozdaniami z działalności w 2019
roku Nadzoru Wodnego w Stargardzie jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; a także z działań
podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Nowogardzie,
Nadzoru Wodnego w Drawsku Pomorskim, Nadzoru Wodnego w
Choszcznie oraz Nadzoru Wodnego w Pyrzycach, które prowadzą
swoje działania między innymi w
powiecie stargardzkim. Kolejnych
pięć uchwał dotyczyć będą spraw
finansowych. Rozpatrzony zostanie projekt uchwały w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2020-

2028 za okres I półrocza 2020 roku.
Rozpatrzona zostanie także uchwała w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Stargardzkiego za I półrocze 2020
roku. Nie zabraknie także dyskusji o finansach szpitala, za sprawą
uchwały w sprawie informacji z
wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie za I półrocze 2020 roku. Następnie radni
pochylą się nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata
2020-2028 oraz w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok. Pod koniec sesji
radni zagłosują jeszcze nad pozbawieniem kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania. Ostatnie dwie uchwały dotyczyć będą odejścia na emeryturę
Romana Janiła, w związku z tym
Rada Powiatu musi rozpatrzyć projekty uchwał w sprawie odwołania
pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Stargardzkiego
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Naczelnym Sądem Administracyjnym
w Warszawie oraz udzielić tego
pełnomocnictwa następcy dotychczasowego radcy prawnego.
KR

Odeszli do wieczności...

Pochówki 25.08.2020
BARBARA WDOWIAK, lat 87 zmarła 18.08
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.15 na Starym
Cmentarzu
Pochówki 26.08.2020
MARIA ABRAMEK, lat 59, zmarła 22.08
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00 na Nowym
Cmentarzu
KRYSTYNA BĄK, lat 63, zmarła 23.08
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.00 na Nowym
Cmentarzu

reklama

Info: UM Stargard

511 407 627
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TBS odnosi się do skarg na stan budynku przy Wojska Polskiego 91 A

Zamiast remontu proponują zamianę lokalu
W ostatnim czasie skontaktował się z nami pan Mirosław, zamieszkały w bloku przy ul. Wojska Polskiego 91 A, będącym w zasobie TBS. Mieszkaniec
zgłasza m.in. problem z brakiem dostatecznego ogrzania ściany budynku, przez co jego mieszkanie szybko traci ciepło i zmusza do zapewnienia
sporej ilości opału w okresie zimowym.

Pan Mirosław od lat zgłasza problemy związane z koniecznością zużycia sporej ilości opału by ogrzać mieszkanie, w związku z nieociepleniem ściany bloku

- Ten budynek powinien był
zostać ocieplony 30 lat temu –
mówi na wstępie jeden ze starszych mieszkańców.
- W roku 2018 budynek miał
zostać ocieplony, miała być wykonana izolacja fundamentów
– mówi w rozmowie z Dziennikiem Stargardzkim pan Mirosław - Muszę zużywać 8 m3
drewna na zimę, na mieszkanie,
które ma 40 m2. Tyle zużywają
ludzie, którzy mają domki jednorodzinne o powierzchni 100
m2. Gdy palę to mam ciepło, a
gdy tylko przestaję palić, to od
razu jest zimno. Wilgoć na ścianach miałem nawet do 80 cm
powierzchni. Pan wiceprezes
z TBS powiedział, że powstanie wilgoci moja wina, ponieważ widocznie nie wietrzę dostatecznie mieszkania. Jestem
innego zdania. Pleśń wystąpiła z powodu niedostatecznego
dogrzania lokalu. To pierwotnie zresztą nie był nawet blok
mieszkalny, tylko stara obora,
która służyła jeszcze w czasach
wojny. Dopiero w późniejszych
latach przeznaczono ten blok
na mieszkania – podkreśla wyraźnie sfrustrowany całą sprawą
mieszkaniec.
Wiceprezes Jan Sawicki
zabiera stanowisko
- Mam pełną świadomość
tego, że nie jest to budynek pełnostandardowy. Nie czynimy
do tego budynku żadnych planów remontowych czy termomodernizacyjnych, tak byśmy
mieli go docieplać – mówi w
rozmowie z Dziennikiem Jan
Sawicki, wiceprezes zarządu
TBS ds. eksploatacji - Mamy
ponad 100 budynków komunalnych, które też są niedocieplone. Po prostu są tam takie
redakcja@dziennikstargardzki.pl

ściany, jakie zostały zbudowane, tzn. miejscami z tynkiem a
gdzie indziej bez tynku. Obecnie realizujemy większy program modernizacji ośmiu kamienic, z czego w przypadku
czterech modernizacja została
już zrealizowana, piąta modernizacja będzie w tym roku, a w
przyszłym jeszcze trzy – wyjaśnia.
- Ze względu na fakt, że pojawiają się nowe możliwości realizacji remontów, będziemy
tworzyli nowy program modernizacji, będą też nowe przepisy
prawa, które pozwalają wspomagać gminy, by mogły one
ubiegać się o premie termomodernizacyjne, tak samo jak
do tej pory jedynie mogły robić wspólnoty. Przygotowujemy
więc program modernizacji kolejnych kamienic miejskich. Jeżeli ten program wejdzie w życie, to będziemy się starali o pozyskanie środków – zaznacza Mogę tylko powiedzieć, że tych
dwóch budynków, czyli Wojska Polskiego 91 A i B, w tym
programie nie umieścimy, ponieważ w pierwszej kolejności
będziemy modernizowali inne
budynki – mówi wiceprezes.
Jeśli nie stworzą zagrożenia,
będą użytkowane
- Na ten moment, i tak też
zresztą informowaliśmy najemców, te budynki będą użytkowane aż do czasu, gdy nie będzie to stwarzało jakiegoś zagrożenia dla mieszkańców z
powodu degradacji technicznej,
natomiast nie planujemy tam
żadnych większych remontów
– mówi wiceprezes Jan Sawicki
- Nie planujemy remontu tego
budynku ponieważ koszty jego
renowacji byłyby zbyt duże w

relacji do uzyskanej w ten sposób powierzchni mieszkaniowej
– informuje wiceprezes TBS.
- Poddajemy budynki corocznym przeglądom, jeżeli inspektor budowlany stwierdzi, że coś
stwarza zagrożenie, albo, że
trzeba pilnie wykonać czynności zabezpieczające typu klamrowanie w przypadku pękających ścian, to my to na bieżąco wykonujemy – oznajmia J.
Sawicki - Wydaje mi się, że na
ten moment nie ma zaleceń z
przeglądu, że trzeba wykonywać tam jakieś prace zabezpieczające – mówi.
Skąd ta pleśń?
- Natomiast jeżeli chodzi o
pleśń, to oczywiście niedocieplone mieszkanie wymaga zużycia większej ilości opału, ale
to nie jest przyczyna powstawania pleśni. Ten budynek ma
sto lat i nigdy nie był docieplany. Kiedyś tej pleśni jednak nie
było, a teraz powstała. Budynek jest albo zbyt uszczelniony,
przez co jest utrzymywana zbyt
wysoka wilgotność wewnątrz, w
stosunku do parametrów ściany, jakie tam są, lub faktycznie
mieszkanie jest niedogrzewane. W takim budynku też można dogrzać mieszkanie, ale faktycznie problem polega na tym,
że trzeba zużyć w tym celu więcej opału. Ale to nie jest przyczyną, że przez fakt, że budynek jest niedocieplony powstała
pleśń, to tak nie działa. Trzeba
utrzymywać taką temperaturę
w środku, by ściany były tak dogrzane, by nie miały temperatury punktu rosy. Bo jeśli osiągają punkt rosy, to spotykamy się
z takim zjawiskiem, że nawet w
nowych mieszkaniach też występuje pleśń. Ale to wynika z
nieumiejętnego
korzystania,
gdy np. podczas suszenia ubrań,
prania, gotowania itp. podnosi się wilgotność wewnętrzna i
jeżeli nie odprowadzi się pary
w komin, tylko się tak uszczelni mieszkanie, że zostanie ona
w środku, to też doprowadzi się
do powstania pleśni – wyjaśnia
wiceprezes.
Czy propozycja nie okaże
się zbyt kosztowna?
- Każdy najemca, który nie
zalega z opłatami i ma zdolność regulowania wyższych
czynszów, ma możliwość zło-

żyć wniosek o poprawę warunków zamieszkania – mówi
wiceprezes - Proponujemy takim osobom lokale, zarówno
te nowe, czy o wyższym standardzie. Oczywiście będzie się
to wiązało, jak wspomniałem, z
wyższym czynszem. W najbliższym czasie oddajemy do użytku budynek na Śniadeckiego
17, gdzie właśnie w pierwszej
kolejności otrzymają przydział
wszyscy najemcy, którzy będą
chcieli i mogli skorzystać ze

wiedź wiceprezes J. Sawicki.
Nasuwa się tu kilka refleksji.
Jest co prawda propozycja zamiany lokalu, ale trzeba spełniać warunek niezalegania z
opłatami i być gotowym ponosić wyższe koszty. Co jednak z
tymi osobami, których nie stać
na wyższe opłaty? Czy wygospodarowanie jakichś środków
na ogrzanie sygnalizowanej
przez mieszkańców ściany byłoby tak wielkim obciążeniem
finansowym dla miasta? Czy

Ściana bloku przy Wojska Polskiego 91 A nie zostanie ocieplona, ponieważ TBS
nie planuje już dalszych remontów tego budynku

wspomnianej zamiany. Wszystkim tym, którzy chcą poprawić
swoje warunki mieszkaniowe
i mogą płacić wyższe czynsze
niż obecnie, jesteśmy w stanie
wskazywać lokale o wyższym
standardzie. Zapewniamy takie
lokale praktycznie wszystkim
chętnym – kończy swą wypo-

naprawdę, mówiąc oczywiście o
przypadku na Wojska Polskiego 91 A, nie stać miasta na zapewnienie zwykłego egzystencjalnego minimum bez grzyba
na ścianie? Pytania te, zdaje się,
pozostaną jeszcze długo otwarte…
Piotr Słomski

ogłoszenie

INFORMACJA
Burmistrz Ińska informuje, że na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku przy ul. Bohaterów
Warszawy 38 wywieszony jest Wykaz nr 06/2020
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 21 sierpnia 2020 r. do 11 września 2020 r.
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Nasz felieton

Kontakt z papierem
jest czymś niesłychanie
ważnym dla kultury…

W ubiegłym tygodniu w wieku 95
zmarła Maria Janon- profesor, legenda polskiej polonistyki i krytyki literackiej. Zmarła usnąwszy przy lekturze. Jej mieszkanie, w Warszawie, w
którym mieszkała samotnie było książek tak pełne, że brakowało miejsca
na meble. Wśród książek żyła wśród
książek zmarła.
Maria Janion była osobą intelektualnie sytuowaną w nurcie ateistycznym polskiego życia intelektualnego ale zarazem nie miała jako osoba i
jako naukowiec nic wspólnego z negacją świata ducha w imię prymitywnego światopoglądowego materializmu
czy tym bardziej kulturowym barbarzyństwem komunistycznej praktyki
politycznej.
Pisała o znaczeniu polskiego romantyzmu: «I ja idealizowałam Polaków jako naród jednolicie bohaterski.
I ja widziałam w naszym mesjanizmie
przede wszystkim słuszną gloryfikację
polskiego cierpienia. Pamiętam, jak
sobie powtarzałam, że mamy w Polsce trzy punkty oporu: Kościół, indywidualne rolnictwo i romantyzm». W
ostatnich latach nieco weryfikowała
takie myślenie ale w czasach gdy było
ono szczególnie aktualne czyli latach
walki Solidarności o wolność głosiła
te poglądy z odwagą.

Biblioteka to jest moje życie i całe
moje wyposażenie intelektualne i
emocjonalne» – mówiła w jednym z
wywiadów. Biblioteka to oczywiście
książki, ale też miejsce pracy. W Bibliotece Narodowej spędziła lata, lata
życia. I była bardzo z tego faktu zadowolona. Dodawała też: «uważam, że
kontakt z papierem jest czymś niesłychanie ważnym dla kultury”. Zawsze
pisała ręcznie, nigdy na maszynie czy
komputerze- tak piszą o Marii Janion
w jednym ze wspomnieniowych artykułów.
Deklarowała się jako feminista ale
jak zauważa nawet feministyczny periodyk, i do feminizmu miała stosunek intelektualny krytyczny: z pewną
dozą rezygnacji i powątpiewania wypowiadała się na temat znaczenia feminizmu i praw mniejszości w Polsce, zwracając przy okazji uwagę na
bezwzględną dominację popkultury
nad coraz bardziej spychaną na margines kulturą wyższą oraz na wtórne
uprzedmiotowienie kobiet przez kolorowe czasopisma i telewizję. Wielką
polską humanistkę niepokoiła również powierzchowność podejmowanej przez młode pokolenie refleksji
nad światem i kulturą, niezdrowy pośpiech w przyswajaniu wiedzy.
Wspominamy Marię Janon
ponieważ jej wpływ poprzez
wpływ na formacje polskich polonistów sięga także opłotków
czyli zaznacza się w naszej lokalnej kulturze. Kulturze zagrożonej tak krytykowaną przez Janion powierzchownością i w
sferze kultury wyższej zabójczym dla intelektu i estetyki kiczem.
Marek Słomski

Zawiązali klub Konfederacji Stargard

Odbyło się
pierwsze spotkanie
W Stargardzie zawiązał się klub „Konfederacja Stargard”. W
miniony piątek (21 sierpnia) w Stargardzie odbyło się pierwsze spotkanie członków klubu.
Konfederacja Wolność i Niepodległość to nowa formacja na scenie
politycznej, alternatywa dla partii
wywodzących swe korzenie jeszcze z układu okrągłego stołu. Konfederacja prezentuje wartości kon-

serwatywne, wolnościowe, narodowe i tradycyjne, to dobrze rozumiana nowoczesność i ochrona polskiej
racji stanu. W tegorocznych wyborach prezydenckich kandydatem
na urząd Prezydenta RP z ramie-

Ponad 600 tys. zł
dla powiatu stargardzkiego
Środki finansowe przyznane w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w
pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zostały rozdysponowane. Powiat
stargardzki otrzymał z tej puli 601 tys. zł, środki zostaną przeznaczone na laptopy z
oprogramowaniem, wielofunkcyjne drukarki, sprzęt audio oraz środki ochrony sanitarnej - dla wychowanków pieczy zastępczej w powiecie stargardzkim.
Wicewojewoda Marek Subocz
podpisał umowy ze wszystkimi
powiatami i samorządem województwa na łączną kwotę 7 mln
909 tys. zł. Głównym celem projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w
okresie epidemii COVID – 19”
jest zapobieganie i ograniczenie
negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. - Pieniądze mogą
zostać przeznaczone np. na zakup
środków ochrony indywidualnej
- maseczek, rękawiczek, środków
dezynfekcyjnych, a także zakup
wyposażenia do organizacji miejsc
kwarantanny lub izolacji dla dzieci
z pieczy zastępczej. Z tej kwoty rodziny mogą też zakupić np. sprzęt
do nauki zdalnej – mówi wicewojewoda Marek Subocz. W ramach
projektu środki ochrony osobistej
otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej (rodziny zastępcze
spokrewnione, rodziny zastępcze
niezawodowe, rodziny zastępcze
zawodowe oraz rodzinne domy
dziecka) i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Środki pochodzą
z dwóch żródeł: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. Najwięcej – 934 tys. zł
trafi do rodzin z miasta Szczecin,
807 tys. zł otrzyma powiat goleniowski, 601 tys. zł - powiat stargardzki, a 524 tys. zł - powiat koszaliński. - Unijne dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w
instytucjonalnej i rodzinnej pieczy
nia Konfederacji był Krzysztof Bosak, poseł na Sejm obecnej kadencji. W Polsce, pomimo utrudnionej
kampanii zagłosowało na jego kandydaturę ponad 1,3 mln wyborców,
w Stargardzie 2129 osób, a w powiecie 3441. W odpowiedzi na zainteresowanie i poparcie dla Krzysztofa
Bosaka i programu Konfederacji, 11
sierpnia nastąpiła ogólnopolska inauguracja projektu pod nazwą Kluby Konfederacji. To projekt skierowany do wszystkich sympatyków
Konfederacji. Kluby Konfederacji
to oferta dla osób aktywnych, możliwość realnego wpływu na politykę regionu i całej Polski. To rozwój
i współpraca z wartościowymi ludźmi, których celem jest działanie dla
lepszej Polski. Zarejestrowało się już
ponad 780 klubów. Działając wspól-

zastępczej, otrzymał Powiat Stargardzki za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego,
który realizuje projekt wspólnie z
Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Informację o przyznanej kwocie blisko 600 tys. zł
oficjalnie przekazał Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Budżet programu w skali całego kraju wynosi blisko 130 mln zł. Tworzą go środki własne ministerstwa
oraz dotacja z unijnego funduszu
– poinformował naszą redakcję
Marek Synowiecki, rzecznik prasowy starostwa. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, możliwe
stanie się w najbliższym czasie
kupno laptopów, drukarek i słuchawek bezprzewodowych, które trafią do rodzin zastępczych w
powiecie stargardzkim. Dostawców sprzętu i środków sanitarnych, Powiat Stargardzki wybierze w trakcie ogłoszonego właśnie
przetargu. Na terenie powiatu
funkcjonuje obecnie 136 rodzin
zastępczych (w tym 8 zawodowych), gdzie przebywają wychowankowie do ukończenia 18 roku
życia. Działają również 3 rodzinne domy dziecka i dwie zawodowe rodziny zastępcze, które pełnią
także rolę pogotowia rodzinnego.
Natomiast instytucjonalną pieczę zastępczą na terenie powiatu, zapewniono w 5 placówkach
opiekuńczo – wychowawczych.
- W ramach projektu pod hasłem
„Wsparcie dzieci umieszczonych w
pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID- 19” zdecydowano, że
75 komputerów z podstawowym

oprogramowaniem, urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz słuchawkami z mikrofonem, trafi do
dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych. Podopieczni placówek opiekuńczo- wychowawczych
otrzymają 50 sztuk sprzętu kompterowego - w identycznej konfiguracji jak dla rodzin zastępczych –
mówi Marek Synowiecki. Ustalając potrzebną ilość sprzętu wraz
z wyposażeniem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wzięło
pod uwagę liczbę dzieci w wieku
szkolnym oraz realne zapotrzebowanie, bowiem część dysponuje już laptopami z oprogramowaniem, które umożliwiają naukę
zdalną. Wcześniej, zanim jeszcze
pojawiła się możliwość skorzystania z projektu, władze powiatu dofinansowały zakup komputerów najbardziej potrzebującym
rodzinom zastępczym. - Przyznane dofinansowanie obejmuje także zakup sprzętu ochrony osobistej, a więc maseczek, rękawiczek
i płynów dezynfekcyjnych, które
trafią do placówek i rodzin zastępczych. W ramach projektu 3 rodzinne domy dziecka oraz 5 placówek opiekuńczo - wychowawczych
w powiecie, otrzymają również
lampy bakteriobójcze. Dostarczony sprzęt zapewni rodzinom zastępczym bezpieczne funkcjonowanie w warunkach stanu epidemii
zarówno teraz, jak i w najbliższej
przyszłości, której kształt zależny
jest od dynamiki zdarzeń związanych z COVID- 19 – dodaje Marek Synowiecki.

KR

W miniony piątek odbyło się pierwsze spotkanie członków klubu Konfederacja
Stargard

nie osiągniemy sukces. W Stargardzie zawiązał się już Klub Konfederacji Stargard, w piątek (21 sierpnia)
odbyło się pierwsze, jeszcze wakacyjne spotkanie kilkunastu osób ze
stargardzkiego Klubu. Liderem Klubu jest Iwona Wawruszczak, prezes

Ruchu Narodowego w regionie zachodniopomorskim, mamy już ponad 20 klubowiczów. Chcesz działać dla regionu i kraju? Czekamy na
Ciebie, dołącz do nas! konfederacja.
pl/kluby
Info: Iwona Wawruszczak.
511 407 627

7

25-27.8.2020

Przebudują skrzyżowanie ul. W. Polskiego i Limanowskiego

Będą kolejne utrudnienia dla mieszkańców
Remonty wiaduktów prowadzone przez PKP są dla mieszkańców Stargardu coraz bardziej uciążliwe, ze względu na ograniczone możliwości przemieszczania się. Okazuje się, że nie będą to jedyne utrudnienia w tym roku, we wrześniu rozstrzygnięty zostanie przetarg, który właśnie ogłosił
Urząd Miejski w Stargardzie, dotyczący przebudowy skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Limanowskiego w Stargardzie.

Jeszcze w tym roku ruszy przebudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Limanowskiego

Zadanie obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych
robót związanych z przebu-

dową skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Limanowskiego
dla poprawy bezpieczeństwa i

uspokojenia ruchu – w zakresie
i granicach określonych dokumentacją projektowo-koszto-

rysową, w skład których wchodzą: nowe nawierzchnie z kostki kamiennej i kostki betonowej wraz z wyniesieniem tarczy skrzyżowania; oświetlenie
uliczne; odwodnienie skrzyżowania; oznakowanie pionowe i poziome oraz inne roboty ujęte w przedmiarach robót
oraz projekcie budowlanym.
Zadanie jest dofinansowane w
ramach programu „Program
ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 20182020”; projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
ul. Limanowskiego i ul. Wojska Polskiego”. Jeśli chodzi o
orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia, to nawierzchnie z kostki kamien-

nej obliczono na 200 m2, z kolei nawierzchnie z kostki betonowej na 140 m2. Zainstalowanych zostanie 6 nowych
słupów oświetleniowych, a jeśli chodzi o wpusty uliczne to
przewidziano 4 sztuki. Termin
składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu to 7 września bieżącego roku, do godziny 10:00.
Z kolei termin związania ofertą przewidziano na okres 30
dni od ostatecznego terminu
składania ofert. Można zatem
z tego wywnioskować, że jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty w zakładanym terminie,
to w październiku wykonawca
będzie mógł już przystąpić do
prac na skrzyżowaniu.
KR

Teleporady medyczne zostały uregulowane

Stracą na tym pacjenci...
Minister zdrowia określił wprawdzie standardy teleporad, ale przepisy pozostawiają nadal duże pole manewru dla przychodni, w tym możliwość
preferowania zdalnego leczenia. Nie określają bowiem ile razy wobec jednego pacjenta można stosować teleporadę i kiedy regułą ma być kontakt
osobisty. Dają też ograniczone możliwości wnioskowania o to przez pacjenta.

Lekarze rodzinni chwalą system teleporad, na jaki przeszli
na szeroką skalę od czasu ogłoszenia pandemii i izolację, czyli od połowy marca. Chociaż ta
metoda nie jest nowością, bo
możliwość jej stosowania została wprowadzona we wrześniu
2019 roku. Za to zdalne leczenie pozostaje solą w oku wielu
pacjentów, którzy nie mogą się
dostać do przychodni, bo te leczą tylko za pomocą teleporad.
Sytuację miało uregulować rozporządzenie ministra zdrowia w
sprawie standardu udzielania teleporady, jakie 14 sierpnia podpisał Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Problem jednak
w tym, że podpisane rozporządzenie jest mniej korzystne dla
redakcja@dziennikstargardzki.pl

pacjentów niż jego wcześniej
przedstawiony do konsultacji
projekt. Rzecz w tym, że projekt
wskazywał w paragrafie 2 pkt 5,
iż w trakcie udzielania teleporady lekarz czy pielęgniarka musi
ustalić czy teleporada jest wystarczająca dla rozwiązania problemu chorego. A jeśli uznałby,
że nie, miałby poinformować
pacjenta o tym, że musi stawić
się w przychodni, bo leczenie
zdalne jest niewystarczające. To
wskazywałoby, że teleporada jest
możliwa do zastosowania tylko
raz. Natomiast w finalnej wersji
rozporządzenia w paragrafie 3
pkt. 5 lit. e) znalazł się przepis,
z którego wynika, że przychodnia powinna poinformować na
stronie internetowej lub w trak-

cie rozmowy z pacjentem, o
tym, że istnieje możliwość skorzystania z wizyty osobistej gdy
teleporada nie wystarczy. Prawnicy ostrzegają, że to są niekorzystne rozwiązania dla pacjenta. Przepisy nie są jednoznaczne jeśli chodzi o dostępność dla
pacjenta wizyty osobistej. Z jednej strony bowiem mowa o konieczności uwzględnienia prawa
pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego
kontaktu z właściwym personelem medycznym, a z drugiej
strony jednoznaczne sformułowanie, że to przychodnia ustala
czy teleporada jest wystarczająca. To niekorzystne dla pacjenta, bo pozostawia zbyt duże pole
manewru lekarza czy pielęgniarki. Ale lekarze rodzinni uważają, że ten obecny zapis daje im
jasne wytyczne. Wiedzą, dzięki rozporządzeniu, w jakich sytuacjach nie można poprzestać
na teleporadzie i konieczna jest
wizyta osobista pacjenta w przychodni. Eksperci wskazują też,
że słabością rozporządzenia jest
brak zapisu wskazującego, że lekarz powinien skontaktować się
z pacjentem o określonej godzinie. Przepisy określają tylko, że
ma wskazać termin teleporady.

Teleporady są dobre w niektórych przypadkach, ale nie można ich nadużywać. To jest karygodne aby przychodnie zamykały się i nie wpuszczały pacjentów. Zwłaszcza na wizyty osobiste należy przyjmować małe
dzieci, bezwzględnie małych pacjentów do lat dwóch. Rodzic
musi mieć możliwość skonsultowania żywienia dziecka, problemów z ząbkowaniem czy wypróżnianiem. Lekarz udzielający
teleporady, ordynujący w czasie
rozmowy telefonicznej leki, ponosi taką samą odpowiedzialność za staranność i rzetelność,
jakby badał pacjenta osobiście.
Istotny zapis w rozporządzeniu
w sprawie standardu udzielania teleporady dotyczy też liczby telefonów do pacjenta. Otóż
lekarz w przypadku braku kontaktu z zainteresowanym w ustalonym terminie jest obowiązany
do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby zatelefonowania,
w odstępie nie krótszym niż 5
minut. Dopiero później może
anulować teleporadę. Ten zapis
nie podobał się lekarzom z Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).
Obowiązek trzeba było ograniczyć do dwóch prób połączenia.
Większa ich liczba nie przynie-

sie spodziewanego efektu, a będzie dodatkowym obciążeniem
dla lekarza. Ponadto, teleporady
ukazały, jak słaby jest zasięg telefonii komórkowej w Polsce, na
wsiach i małych miasteczkach.
Jest jeszcze jeden ważny zapis
rozporządzenia, który nie jest
korzystny dla pacjentów. Otóż
przychodnie dostały 60 dni aby
dostosować się do przewidzianych w rozporządzeniu standardów udzielania teleporady. Minister zdrowia dał tyle czasu lekarzom, gdyż przychodnie będą
musiały też zapewnić rozwiązania technicznoorganizacyjne
służące transmisji dokumentów
elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej. Dotyczy to
przypadków, gdy pacjent przekazuje dokumentację medyczną
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. To w obecnych warunkach epidemicznych
zbyt długo. W praktyce oznacza
to przecież, że pacjent nie będzie
mógł wymagać tych świadczeń
we wskazany w rozporządzeniu
sposób, a przed nami najbardziej gorący okres powakacyjny, kiedy można się spodziewać
wzmożonego zapotrzebowania
na porady POZ.
KR
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Orzeł Grzędzice

Spotkanie w stargardzkim szpitalu

Radna wśród
Jak walczyć z chorobami
najwierniejszych fanów cywilizacyjnymi?
Radna Agnieszka Bieniek postanowiła wesprzeć klub
Orzeł Grzędzice. W drodze na mecz przeciwko Orkanowi
Suchań, zrobiła sobie zdjęcie z flagą „Na zawsze oddani,
na zawsze wierni Klubowi Orzeł Grzędzice”.

Do udziału w spotkaniu - pierwszym po przerwie spowodowanymi pandemią - zaprasza Stowarzyszenie Edukacja – Zdrowie – Aktywność, któremu Powiat Stargardzki powierzył organizację przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym. Ich celem jest
ochrona przed chorobami cywilizacyjnymi - na czele z cukrzycą.

Widać mecz był warty takiego
kibicowania, bo fani piłki nożnej,
wspierający swoje lokalne kluby mogli liczyć na pełne emocji
spotkanie z aż sześcioma golami.

Stowarzyszenie zgłosiło projekt w ramach otwartego konkursu, otrzymując dofinansowanie swoich działań. Zainteresowani mogą zatem uczestniczyć w spotkaniu, zaplanowanym na piątek (4 września)
w stargardzkim szpitalu. Rozpocznie ono cykl przedsięwzięć, pod wspólnym hasłem:
„Zdrowie dla Wszystkich Cukrzyca i Ja”. Przedsięwzięcie
organizowane pod patronatem
Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej, dedykowane jest mieszkańcom powiatu,
zainteresowanym najnowszymi metodami przeciwdziałania skutkom cukrzycy oraz innych chorób cywilizacyjnych.
Szpital w Stargardzie będzie
więc miejscem spotkań edukacyjnych, poświęconych głównie kwestii aktywności fizycznej oraz doboru odpowiedniej
diety zapobiegającej otyłości
oraz innym schorzeniom. Piąt-

Wynik 3 do 3 pogodził obie drużyny. – Co za mecz, co za emocje.
Walka do ostatniego gwizdka –
skomentowała radna A. Bieniek.
(ps)

kowe spotkanie w stargardzkim szpitalu organizowane
przez działaczy stowarzyszenia
Edukacja- Zdrowie- Aktywność składać się zatem będzie
z trzech części: panelu edukacyjnego, poświęconego aktywności fizycznej oraz panelu artystycznego, który przypomni
również o Światowym Dniu
Cukrzycy. Chętni do udziału
w spotkaniu, które rozpocznie się w pierwszy wrześniowy piątek od 11.00 będą więc
mogli wysłuchać wykładów na
temat cukrzycy, nadwagi oraz
nadciśnienia, jako negatywnych konsekwencji naszego
trybu życia i żywieniowych nawyków. Dowiedzą się również
o bezcennym znaczeniu odpowiednio dobranej diety i codziennej aktywności fizycznej,
oddalających ryzyko schorzeń
na tle cukrzycowym. Stowarzyszenie Edukacja – Zdrowia
- Aktywność jest znane w po-

wiecie stargardzkim z działalności na rzecz promocji zdrowego stylu życia. Tworzą ją
osoby ze Stargardu i Szczecina,
wspierające chorych zmagających się z cukrzycą, otyłością
i chorobami układu krążenia.
Od lutego nową siedzibą Stowarzyszenia Edukacja – Zdrowie - Aktywność stały się pomieszczenia dawnej portierni
przyszpitalnej przy ul. Wojska
Polskiego 27, udostępnione
przez dyrekcję stargardzkiego
szpitala.
Zapraszając do udziału we
wrześniowym
spotkaniu,
przedstawiciele stowarzyszenia z radością powracają do
swojej aktywności opartej na
bezpośrednich kontaktach z
ludźmi, których brak odczuwali szczególnie w ostatnim
czasie, zmagając się z warunkami stanu pandemii.
Info: Starostwo Powiatowe

Radna Grzędzic Agnieszka Bieniek wspiera klub piłkarksi ze swojej miejscowości.
ogłoszenie

511 407 627
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Marianowo

Taki wynik w półtora roku!

Dobiega końca przebudowa
ul. Stargardzkiej

Kubańczyk
odnotował 100 mln
wejść na YouTube

Przed nami finał prac drugiego etapu przebudowy ulicy Stargardzkiej w Marianowie.
Ekipy STRABAG- u realizujące inwestycję na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych, zamierzają do końca sierpnia oddać zarządcy przebudowany odcinek. Ulica Stargardzka
stanowi fragment ważnego ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej 1734Z, łączącego Stargard z Dobrzanami. Projekt uzyskał dofinansowanie z rządowego Funduszu
Dróg Samorządowych.

Ulicę Stargardzką przebudowano częściowo w ubiegłym
roku. Nowa nawierzchnia została ułożona od tablicy z nazwą
miejscowości- patrząc w kierunku Trąbek- do skrzyżowania z ul.
Spokojną w Marianowie. Obecnie dobiega końca przebudowa
odcinka od krzyżówki z Rolną,
do tablicy wyjazdowej w stronę
miejscowości Wiechowo. Po zakończeniu kolejnego etapu prac,
ulica na całej długości zyskała
nową, poszerzoną nawierzchnię
wraz z chodnikami. Przebudowano także kanalizację deszczową, która zapewni odwodnienie wyremontowanego odcinka.
Nowe zjazdy otrzymały również
sąsiadujące z ulicą posesje. Ułożenie warstwy ścieralnej nowej
nawierzchni, poprzedziły prace związane z wykonaniem warstwy wiążącej, wzmocnionej asfaltowo- betonową podbudową jezdni. Drogowcy dokonali
też regulacji wpustów deszczowych, pokryw studni kanaliza-

cji deszczowej, wodociągowych
i telekomunikacyjnych. Przełożono również nawierzchnię istniejących dotychczas chodników oraz części zjazdów do posesji. Mieszkańcy otrzymali też
do dyspozycji dwa nowe perony
przystankowe z wybrukowanymi zatoczkami. Wszystkie prace toczyły się bez konieczności
zamykania przebudowywanego
odcinka. W miejscu robót kierowców obowiązywał natomiast

ruch wahadłowy. Po gruntownej przebudowie oraz regulacji
jezdni, przez kilka najbliższych
dni ekipy STRABAG-u zajmą
się kosmetyką, a więc wykonaniem oznakowania poziomego i
pionowego na całej długości remontowanego odcinka, oraz założeniem trawników. Formalny koniec wszystkich prac wyznaczono na 31 sierpnia 2020 r.
II etap przebudowy ulicy Stargardzkiej w Marianowie został
dofinansowany kwotą 1,5 mln
zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Finansowy udział w
ramach wkładu własnego zapewnił także Powiat Stargardzki, razem z Gminą Marianowo.
Już od września, czyli po zakończeniu wszystkich prac, mieszkańcy i kierowcy będą mogli korzystać w całości z przebudowanego odcinka, biegnącej przez
Marianowo drogi powiatowej.

nawiązuje do swoich stargardzkich
korzeni. My również gratulujemy i
życzymy kolejnych sukcesów.
(ps)

Jakub Flas, Kubańczyk ze Złotymi Płytami za swoją twórczość. Artysta odnotował
100 mln wyświetleń w ciągu półtora roku na YouTube

Kochające kobiety w SCK
Kryminalna historia z wątkiem miłosnym – na dużej scenie Stargardzkiego Centrum
Kultury będzie się działo. We wtorek (25 sierpnia) o 19:00 widzowie zobaczą spektakl
„8 kochających kobiet” w wykonaniu aktorów Teatru Krzywa Scena. Bilety do kupienia
on-line oraz w kasie kina SCK.

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Kubańczyk na swoich koncertach czy w teledyskach promuje nasze miasto, gdyż jako artysta
obecnie już ogólnokrajowy, często

Info: Starostwo Powiatowe

Teatr Krzywa Scena

8 tytułowych bohaterek to kobiety o różnych charakterach,
w różnym wieku i wykonujące
różne zawody. Choć dzieli ich
wiele, łączy jedno – chęć zdobycia tego samego mężczyzny. W
pewnym momencie emocje biorą górę, a żadna z pań nie zamie-

Znany stargardzki raper Jakub Flas, występujący jako Kubańczyk, odnotował kolejny sukces na niwie artystycznej. Na jego
kanale na YouTube, gdzie można zobaczyć jego teledyski, w
ciągu półtora roku było 100 milionów wyświetleń.

rza odpuścić. Jak zakończy się
ta historia? Do zobaczenia na
dużej scenie SCK. Bilet wstępu
kosztuje 10 zł. Wejściówki można zamówić przez internet lub
kupić w kasie kina SCK – czynna codziennie od 11:00. Warto jak najszybciej zarezerwować

bilety na wtorkowy spektakl. Ze
względów bezpieczeństwa liczba
miejsca na widowni jest zmniejszona. Trzeba też pamiętać, że
podczas wydarzenia należy zasłaniać usta i nos.
Info: UM Stargard
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Polska Zjednoczona
Klasa Polityczna

No nareszcie posłowie przemówili jednym głosem. Zgodnie, bez
rzucania sobie w twarz oskarżeń
o zdradę, o zaprzaństwo i co tam
jeszcze. Nawet posełka Jachira,
która co prawda zagłosowała przeciw, ale tak cichutko jakoś. Nie
protestowała i nie wznosiła transparentów przeciwko „krzywoprzysiężcom”. I nawet nie przeszkadzało nikomu szybkie tempo procedowania ważnej ustawy o podwyżkach pensji dla polityków.
Wszystkie główne kluby zgodnie, jednomyślnie głosowały za
podniesieniem wynagrodzeń dla
prezydenta, ministrów, posłów. I
to znacznym podniesieniem. Widzicie! Jak jest jakaś poważna sprawa, dotycząca dobra Ojczyzny to
nasza „klasa polityczna” potrafi się
zjednoczyć, potrafi się nie kłócić i
w zgodzie ratować kraj.
Tak samo było w 1920 roku kiedy na Polskę szła bolszewicka nawała. Wszyscy się zjednoczyli i powstał rząd jedności z premierem
Witosem na czele.
Teraz też nasi politycy pokazali,
że są godnymi następcami tamtych
parlamentarzystów. Dali światu
przykład zgody i jedności.
No jasne, że zawsze będą jacyś
niezadowoleni, którzy zaczną się
czepiać: „A co z lekarzami, emerytami czy innymi, którzy w Polsce
pracują za 3 tys.? Dlaczego im się
nie podnosi wynagrodzeń? A co z
przedsiębiorcami, którzy żeby zarobić te parę groszy muszą płacić
haracze na ZUS, podatki itd. itp.?
Z przedsiębiorcami to wiadomo,
któryś poseł z PiS już im dobrze
powiedział: „Jak ktoś nie umie
prowadzić biznesu to niech go zamknie i nie narzeka!”
A posłowie – jako najlepsi z najlepszych (sami żeście ich wybierali) – mądrzy, kompetentni to i muszą zarabiać godnie!
„I te podwyżki im się po prostu
należały”, że zacytuję nabożną premier Szydło.
No bo weźmy na ten przykład
takich ministrów. Czy to właściwe, że wiceminister dostaje dychę, a gość którego on wsadza do
jakiegoś Orlenu czy innej spółki –
co miesiąc bierze 50 tysiaków? No

niewłaściwe to jest w sposób oczywisty. Do tej pory wypadało, żeby
się z ministrem taki koleś dzielił jakoś „pod stołem”.
Ale znów znajdzie się malkontent i zacznie pytać: „A po co nam
tylu tych ministrów? A dlaczego to
niby kolesie partyjni w spółkach
skarbu państwa gdzie nic nie mają
do roboty zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy? Itd. itp.”
To są dywersanci, którzy takie
pytania zadają. Mąciciele!
Tymczasem fakt pozostaje: nasza „klasa polityczna” dała nam
piękny przykład zgody i jedności
podnosząc sobie wynagrodzenia
bez żadnych protestów.
Ja prawdę powiedziawszy dawno
już wiedziałem, że oni – te chłopaki i dziewczyny z PiS i PO - są jednością. Że owszem tak przed kamerami kłócą się podszczuwają
tych biednych wyborców – no bo
jakby te głosy dostali żeby jakieś
wybory można było zainscenizować. Ale tak naprawdę to nic ich
ważnego nie dzieli, a łączy bardzo
wiele.
Muszą oczywiście jakoś podpuszczać publiczność, pokazywać
że się kłócą, że „jak zagłosujecie na
tamtych to Polska zginie, a jak na
nas to damy wam żryć (bo my są
dobre a une złe)” i tak dalej w kółko Macieju. Jednak to są występy
na pokaz, naprawdę nic ich ważnego nie dzieli.
No a co z tymi pensjami? Należało się im czy nie?
Z jednej strony to śmieszne jest
żeby prezydent zarabiał mniej od
dyrektora lokalnego ZOZ-u, ale z
drugiej oni tam w Sejmie nie zajęli się całością, nie ustanowili siatki płac dla wszystkich pracowników państwowych – jak było w II
Rzeczpospolitej, ale też i nie spojrzeli nawet na to czy rzeczywiście potrzeba nam jest setka ministrów i ich zastępców, czy zarobki
w zarządach państwowych spółek
muszą być tak gigantyczne? No a
przede wszystkim nie spojrzeli na
budżet państwa w którym zieje gigantyczna dziura. W tym roku deficyt będzie większy niż kiedykolwiek i ekonomiści oceniają, że w
budżecie zabraknie nawet ze 100
mld zł.
Deficyt budżetowy to strata.
Gdyby jakikolwiek przedsiębiorca
mając gigantyczną stratę wypłacał
sobie podwyżkę, jego firma splajtowałaby w kilka miesięcy. A miłościwie nam panująca klasa polityczna tak właśnie rządzi Polską
od lat. No i za to należą im się podwyżki!
No i jak tu ich wszystkich pogonić?
Janusz Sanocki

XVI Miedwiańskie Regaty Klubu Grot

Wystartowały 22 załogi
Ożywcza bryza, wiatr we włosach i duch rywalizacji… Doznania drogie sercu każdego
wodniaka, zarówno morskiego jak i szuwarowo- przybrzeżnego zapewnili w pakiecie organizatorzy XVI Miedwiańskich Regat Klubu Grot, w ramach których rozegrano wyścigi
w poszczególnych klasach jednostek, oraz tzw. długi bieg klasowy o puchar Wójta Gminy
Stargard. Łącznie 22 załogi ustawiły się na linii startu klubowej przystani w Wierzchlądzie.

Wodniacy
reprezentujący
barwy klubu Grot, a także goście przybyli z regionu nie na-

rzekali na poziom adrenaliny
przed sygnałem do startu. Plany
pokrzyżowała jednak pogoda:
nieznośny skwar i cisza na jeziorze spowodowały, że w pewnym
momencie trudno było znaleźć
choćby odrobinę wiatru. Z tego
powodu ograniczono liczbę zaplanowanych biegów w ramach
regat turystycznych.
O miejscach w regatowej klasyfikacji w dużej mierze decydowała kapryśna pogoda. Wyzwaniem okazały się sporadyczne, a jednak czasami dość mocne podmuchy wiatru, które należało umiejętnie wyłapać przed
następującą po nich nagłą ciszą
na jeziorze. Wodniacki instynkt
połączony z czujnością, gwarantowały przewagę w regatowej klasyfikacji. Wodniakom w
imieniu Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej kibicował Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Jerzy Hernet. Rywalizacja na wodach jeziora w klasie Omega sport zakończyła się zwycięstwem Jana
Witkowskiego z Klubu Szku-

ner. Drugie miejsce przypadło
Tomaszowi Mordasowi z Jomitoki, zaś na trzecim uplasował
się Marian Preiss, reprezentujący barwy MDK Stargard. Dwie
załogi wystartowały natomiast
w klasie Omega turystyczna.
Pierwsze miejsce zajął Eugeniusz Sztandera z MDK Stargard, druga lokata przypadła
zaś Robertowi Drewnowskiemu
z Jomitoki. W klasie Sasanka
triumfowali już wodniacy klubu Grot. Pierwszą lokatę zajął
Robert Zakrzewski, z kolei druga należała do Andrzeja Kwiatkowskiego. Na „pudle” znalazło się także miejsce dla Tomasza Wrzoska. W rywalizacji
rozegranej w klasie T- 2, zwycięstwo należało do Mirosława
Studzińskieo z Jomitoki. Dwie
kolejne lokaty należały również
do wodniaków klubu Grot: Mirosława Milewskiego i Waleriana Pędzika. Podsumowano też
wyniki biegu długiego o Puchar
Wójta Gminy Stargard. Pierwsza lokata przypadła Janowi
Witkowskiemu z klubu Szkuner, na kolejnych uplasowali się:
Tomasz Mordas z Jomitoki oraz
Marian Preiss (MDK Stargard).
W kolejnych klasach biegu długiego triumfowali w klasie T- 1
Robert Zakrzewski i T- 2 Miro-

sław Studziński. Zwycięstwo w
klasie Omega sport przypadło
z kolei Tomaszowi Mordasowi
zaś w klasie Omega turystyczna- Robertowi Drewnowskiemu. W klasie Sasanka czołową
lokatę zajął z kolei Andrzej Deręgowski, reprezentujący bar-

wy MDK Stargard. Wszystkim
zwycięzcom biegu długiego o
puchar wójta, dyplomy i nagrody wręczała Dorota Mazur, Zastępca Wójta Gminy Stargard.
Tegoroczna edycja regat na
przystani w Wierzchlądzie była
więc okazją do wspólnego świętowania, pełnego emocji i wodniackich wrażeń.
Info: Starostwo Powiatowe
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11

25-27.8.2020

Rozmowa z Błażejem Klimkiem i Krystianem Kujawą

Spójnia w nowej odsłonie

Poznajmy nowych graczy Błękitnych Zabytki na
koszulkach
W trakcie krótkiej przerwy w rozgrywkach do Błękitnych Stargard dołączyło pięciu nowych zawodników – dwóch obrońców, dwóch pomocników i jeden napastnik. Każdy z
nich charakteryzuje się ogromną ambicją, wolą walki i walecznością, co zaprezentowali
podczas pucharowego meczu z Wartą Poznań.
Podczas krótkich rozmów postanowiliśmy zatem nieco przybliżyć kibicom sylwetki nowych
zawodników. Przed nami wywiady z dwoma nowymi defensorami Błękitnych: 20-letnim
Błażejem Klimkiem i 24-letnim
Krystianem Kujawą.
Błażej Klimek
- Jak oceniasz debiut w stargardzkiej drużynie w meczu
przeciwko Warcie Poznań?

Błażej Klimek

- Uważam, że wypadł ok.
Szkoda mi tylko drugiej bramki.
Być może gdybym się lepiej zachował w tej sytuacji, to udałoby
się wygrać to spotkanie i awansować do kolejnej rundy. Niemniej uniknąłem poważniejszych błędów i byłem zadowolony z własnej postawy.
- Co jest Twoją największą zaletą na boisku?
- Odpowiem nieco trywialnie,
że gra w obronie. Jestem uniwersalnym zawodnikiem i mogę
grać na każdej pozycji w szeregach defensywnych. Dopasuję
się do każdego ustawienia. Ponadto nieźle radzę sobie w grze
głową.
- Nad czym natomiast musisz
jeszcze popracować?
- Jest jeszcze wiele do poprawienia. Przede wszystkim gra

redakcja@dziennikstargardzki.pl

bez piłki, co jest podstawą na
środku obrony. Wiadomo, że
piłkę w trakcie meczu posiadamy tylko przez kilka minut,
reszta to natomiast dobre ustawianie się na boisku, z czym w
dorosłej piłce miewam kłopoty. Ponadto chciałbym poprawić
grę słabszą nogą.
- W ostatnich latach często
zmieniałeś barwy klubowe (Elana, Skra, Górnik Czeladź, a nawet Hutnik Szczecin). Czego
oczekujesz zatem po występach
w Błękitnych?
- Moim celem jest wywalczenie sobie jak największej ilości minut na boisku. To jest mój
ostatni rok w roli młodzieżowca,
co chciałbym wykorzystać. Liczę
na to, że nabiorę doświadczenia.
Generalnie chcę się pokazać z
jak najlepszej strony, żeby kibice
byli ze mnie zadowoleni.
- Śledząc Twoją karierę zawodniczą zauważyłem, że przez
kilka lat reprezentowałeś barwy
czeskiej MFK Karvino. Jak tam
trafiłeś i jak wspominasz tamten
okres?
- Trafiłem do naszego południowego sąsiada bardzo przypadkowo. Kolega z drużyny chciał zmienić klub i zabrał
mnie ze sobą do Czech. Spędziłem więc tam dobre pięć lat
i wspominam ten czas bardzo
pozytywnie. Chodziłem tam do
szkoły, grałem na naprawdę dobrych boiskach. Poznałem doskonałą, znacznie lepszą niż w
Polsce, organizację piłki młodzieżowej.
Krystian Kujawa
- Jesteś najnowszym nabytkiem Błękitnych Stargard. Czy
zdążyłeś się już zapoznać z zawodnikami, czy trenerami?

Krystian Kujawa

- Bardzo się cieszę, że dołączyłem do stargardzkiej drużyny.
Wiem, że jest to zespół w przebudowie, nie miałem więc żadnych kłopotów z aklimatyzacją.
Chłopaki fajnie mnie przyjęli
i jestem bardzo podbudowany
tym faktem.
- Podoba Ci się miasto Stargard, wszak to najstarszy gród
Pomorza Zachodniego?
- Jeszcze nie miałem okazji na
dłuższy spacer po mieście. Zauważyłem jednak, że miasto jest
bardzo ładne, góruje nad nim
wieża pięknego kościoła, wokół miasta rozcierają się mury
i efektowne bramy. Jednak na
głębsze zwiedzanie i poznawanie wszystkich atrakcji Stargardu przyjdzie jeszcze czas.
- W sezonie 2015/16 jako zawodnik Wisły Kraków rozegrałeś jedno spotkanie na boiskach
ekstraklasy przeciwko Pogoni
Szczecin. Czy pamiętasz tamten pojedynek i czy nie marzy
Ci się powrót na ekstraklasowe
boiska?
- Oczywiście, gra w ekstraklasie to niesamowite przeżycie.
Pamiętam tamto spotkanie. Zacząłem je w wyjściowym składzie Wi

Klasyczny krój, ciekawy motyw stargardzkich zabytków,
a do tego oczywiście biało-bordowe barwy – PGE Spójnia
zaprezentowała nowe stroje na nadchodzący sezon Energa Basket Ligi. Koszykarze wystąpią w nich już podczas
inauguracji rozgrywek. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w Stargardzie – 27.08. (czwartek) o 18:00.
Nasi zawodnicy zmierzą się
ze Startem Lublin. Klub pokazał
wizualizację nowych strojów. W
najbliższym czasie także kibice
będą mogli je kupić – zarówno
cały komplet, jak i same koszulki. Tym razem motywem przewodnim są zabytki. Wystarczy
się przyjrzeć, żeby na koszulkach
i spodenkach zobaczyć zarys
m.in. kolegiaty, wieży kościoła
pw. św. Jana, Bramy Młyńskiej,
Bastei i Baszty Morze Czerwone.
Ciekawy wzór to nie tylko ozdoba, ale także element promocji
naszego miasta. Stroje tradycyjnie będą w dwóch wariantach –
z przewagą bieli lub koloru bor-

dowego. Zawodnicy PGE Spójni
zaprezentują się w nowej odsłonie już podczas inauguracji sezonu Energa Basket Ligi. Tym
razem rozgrywki ekstraklasy
koszykarzy oficjalnie rozpoczną
się w Stargardzie. 27.08. (czwartek) o 18:00 Spójnia zmierzy się
ze Startem Lublin. W sprzedaży są karnety na wszystkie mecze sezonu 2020/2021. Można je
kupić w siedzibie klubu przy ul.
Pierwszej Brygady 1. Warto pamiętać, że posiadacze Stargardzkiej Karty Mieszkańca mają dodatkową zniżkę.
Info: UM Stargard
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Zachodniopomorska IV liga

Zwycięstwa stargardzkich drużyn
W 6. kolejce zachodniopomorskiej IV ligi zwycięstwa odniosły obie stargardzkie jedenastki. W derbowym meczu powiatowym Polski Cukier Kluczevia Stargard pokonała
Białych Sądów, 2:0. Natomiast Błękitni II, grający w pierwszym składzie, pokonali Vinetę Wolin, 3:0, odnosząc w ten sposób pierwsze zwycięstwo w sezonie.

W miniony weekend pierwsze ligowe zwycięstwo w tym
sezonie odnieśli podopieczni
Roberta Gajdy z Błękitnych II
Stargard, a drugie podopieczni
Marcina Narkuna z Polskiego
Cukru Kluczevia Stargard. Poza
tym tradycyjną wyjazdową porażkę, tym razem w meczu derbowym, ponieśli Biali Sądów.
Piłkarze Błękitnych Stargard
rozpoczynają sezon II-ligowy już w najbliższy weekend.

Sztab szkoleniowy postanowił
zatem po raz ostatni przetestować umiejętności swoich najważniejszych zawodników. W
meczu IV-ligowych rezerw na
boisku w Stargardzie pojawiła się więc niemal w komplecie
wyjściowa jedenastka pierwszej
drużyny. Vineta Wolin miała tym samym trudne zadanie,
ale nie poddawała się. Momentami dorównywała faworytowi
i kilkukrotnie zagroziła bram-

ce strzeżonej najpierw przez
Dominika Sasiaka, a następnie
przez Norberta Skuzę. Bramki
strzelali jednak tylko gospodarze. Pod koniec pierwszej połowy wynik otworzył skutecznie wykonanym rzutem karnym, Dawid Polkowski. Natomiast po zmianie stron błysnęli zmiennicy. Bramkę na 2:0
mocnym strzałem z dystansu
uzyskał bowiem wprowadzony kilka minut wcześniej, Jakub
Sawczak. Na 3:0 rezultat ustalił
z kolei Damian Niedojad, który głową strzelił swoją pierwszą
bramkę dla nowego klubu.
Kiepską serię przerwali również gracze Polskiego Cukru
Kluczevia Stargard. Podejmowali na własnym boisku nieobliczalnego beniaminka z Sądowa, ale tym razem poradzili sobie. Już na początku meczu każda z walczących stron
miała swoje okazje na strzelenie bramki. Sebastian Inczewski przetestował umiejętności
Marka Ufnala, a Michał Magnuski uderzył piłką w słupek.
Pierwszą bramkę zobaczyliśmy jednak kilka minut później. Piotr Surma wpadł w pole
karne Białych, tam został sfaulowany i wywalczył rzut karny. Jedenastkę na bramkę zamienił Kamil Bartoszyński. Od
tej pory gospodarze kontrolowali przebieg pojedynku. Starali się nie dopuszczać do zagrożenia pod własną bramką i
wyprowadzali kontry. I jedna z
nich w ostatniej minucie meczu
przyniosła powodzenie. Gracjan Groński wykorzystał za-

Błękitni II Stargard – Vineta Wolin 3:0 (1:0)
Bramki: Polkowski (38`, k.), Sawczak (63`), Niedojad (72`)
Błękitni II: Sasiak (46` Skuza) - Theus, Ostrowski (57` Bednarski),
Kujawa, Sitkowski - Rajch (61` Niedojad), Cywiński (46` Klimek),
Krawczun, Polkowski, Ryk (57` Sawczak) – Bochnak.
Polski Cukier Kluczevia Stargard – Biali Sądów 2:0 (1:0)
Bramki: Bartoszyński (28`, k.), Groński (90`)
Kluczevia: Ufnal – Wiśniewski (68` Królak), Banach, Kościukiewicz, R. Surma – P. Surma, Szczygielski, Groński, Rdzeń (66` G. Magnuski), Bartoszyński – M. Magnuski (90` Wrzeszcz).
Biali: Mazurek - Piekarek, Pustelnik, Nitecki, Kmieć, Wójcik (67`
Korcz), Garbicz (76` Rybka), Gicewicz, Błaż, Ćwiek (80` Surdacki),
Inczewski.
Pozostałe wyniki 6. kolejki:
Rega - Lech 0:1,
Olimp - Mechanik 3:2,
Darłovia - Iskierka 3:3,
Hutnik - Leśnik 4:3,
Polonia - Sparta 3:2,
Orzeł - Gryf 1:1,
Rasel - Sokół 1:4,
Ina - Wieża 2:2.
Tabela IV ligi:
1.
Hutnik Szczecin		
2.
Sokół Karlino		
3.
Olimp Gościno		
4.
Vineta Wolin		
5.
Darłovia Darłowo
6.
Wieża Postomino
7.
Rega Trzebiatów		
8.
Polonia Płoty		
9.
Biali Sądów		
10. MKP Szczecinek		
11. Rasel Dygowo		
12. Lech Czaplinek		
13. Sparta Węgorzyno
14. Ina Goleniów		
15. PC Kluczevia Stargard
16. Orzeł Wałcz		
17. Gryf Kamień Pom.
18. Błękitni II Stargard
19. Leśnik Manowo		
20. Mechanik Bobolice
21. Iskierka Szczecin		

mieszanie pod bramką Białych
i z pięciu metrów wcisnął piłkę
do siatki, ustalać ostateczny wynik meczu na 2:0 dla Kluczevii.
W następny weekend na swoje boisko Biali i w niedzielę o
godz. 17:00 podejmą Rasel Dygowo. Drużyny stargardzkie za-
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grają natomiast na wyjeździe.
Błękitni II udadzą się do Kamienia Pomorskiego, a Polski
Cukier do Wolina. Te mecze
rozgrywane w miejscowościach
nadmorskich odbędą się w sobotę.
M.B.

PGE Spójnia kompletuje skład

Utalentowany 18-latek zagra w PGE Spójni
Na kilka dni przed rozpoczęciem nowego sezonu koszykarskiej Energa Basket Ligi, PGE Spójnia Stargard zakontraktowała jeszcze jednego zawodnika. Do drużyny dołączył utalentowany, 18-letni, mierzący 203 cm Filip Siewruk, który grał ostatnio w młodzieżowych zespołach słynnej Barcelony.
18-letni Filip Siewruk został
dziesiątym graczem PGE Spójni na sezon 2020/2021. Jeszcze
całkiem niedawno trenował i
uczestniczył w sparingach innego ekstraligowca, Polskiego
Cukru Toruń. Zagrał w trzech
meczach toruńskiego memoriału – z Treflem Sopot, Anwilem
Włocławek i naszą PGE Spójnią notując blisko 9 pkt na grę.
Prezentował się bardzo popraw-

nie, ale ostatecznie nie pozostał
w grodzie Kopernika. Od kilku
dni jest bowiem w Stargardzie i
w nowym sezonie będzie reprezentował biało-bordowe barwy
PGE Spójni.
Mierzący 203 cm Filip Siewruk to jeden z największych polskich talentów koszykarskich.
W ostatnich latach występował
na parkietach najsilniejszych lig
świata. Kilka miesięcy spędził w

litewskim Tornadzie Kowno, ale
przede wszystkim przez cztery
lata trenował i grał w młodzieżowych drużynach wielkiej Barcelony. Z kolei miniony sezon
spędził w Kirolbecie Baskonia i
grał w czwartoligowych rezerwach tego klubu. Siewruk wraz
z reprezentacją Polski do lat 16
wystąpił także w mistrzostwach
Europy dywizji B w 2018 roku.
M.B.

Filip Siewruk
511 407 627
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Ostatni sprawdzian
stargardzkich koszykarzy

INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna

Telefony alarmowe
Policja
997,112
Straż Pożarna
998 lub 91 578 87 50
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Miejska
986 lub 91 577 50 90
Żandarmeria
91 576 62 30
Pogotowie Energetyczne
991
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Ciepłownicze
993
Pogotowie
wodnokanalizacyjne
91 578 35 80
Pogotowie weterynaryjne
91 577 00 30

PGE Spójnia
pokazała się
własnym kibicom

Dyżur nocny

Dopiero tuż przed rozpoczęciem sezonu kibice w Stargardzie mieli po raz pierwszy okazję zobaczyć w akcji koszykarzy PGE Spójni. Przygotowująca się do rozgrywek
ligowych drużyna biało-bordowych rozegrała mecz kontrolny z Kingiem Szczecin, który zakończyła minimalną
porażką, 61:66.

Mateusz Kostrzewski był najlepiej punktującym graczem PGE Spójni

Pierwszy mecz w Stargardzie
miał się odbyć już przed dwoma
tygodniami. Do planowanego
starcia PGE Spójni z mistrzem
Polski, Stelmetem Zielona Góra
nie doszło jednak ze względu na
pandemię koronawirusa. Później stargardzianie udali się na
trzydniowy turniej do Torunia.
W miniony weekend ekstraligowa drużyna wreszcie zaprezentowała się jednak przed stargardzką widownią.
Spotkanie to rozpoczęło się
od uroczystej prezentacji składu, a następnie odbył się ostatni
pojedynek kontrolny przed zbliżającą się ligą z King Wilkami
Morskimi ze Szczecina. Atmosfera na trybunach była doskonała, ale gra obu zespołów była
daleka od ideału. – Ze względu na pandemię mieliśmy duże
problemy. Nie trenowaliśmy regularnie i w żadnym ze spotkań
przedsezonowych nie wystąpiliśmy w pełnym składzie – mówili
zgodnie po spotkaniu zawodnicy obu zespołów.
Do przerwy z sześciopunktowego prowadzenia cieszyli się
przyjezdni ze Szczecina. Dzięki
świetnej obronie biało-bordowi
doprowadzili jednak w trzeciej
odsłonie do zmiany rezultatu.
Wyszli na 6-punktową przewagę, lecz szybko ją roztrwonili. W
końcówce nie potrafili znaleźć
drogi do kosza rywala i przegrali całe spotkanie, 61:66. W ostatredakcja@dziennikstargardzki.pl

91 578 54 66

nim sparingu przez nowym sezonem Energa Basket Ligi w
szeregach PGE Spójni najlepiej
zaprezentował się Mateusz Kostrzewski. Zagrał na wysokiej
skuteczności, uzyskał 17 punktów i zebrał sześć piłek. Dwucyfrowy bilans punktowy osiągnął
jeszcze tylko Wayne Blackshear.
Pozostali zawodnicy mieli spore problemy z punktowaniem,
a najnowsze nabytki w postaci
Filipa Siewruka i Szymona Walczaka zakończyli mecz z zerowym dorobkiem punktowym.
Już w czwartek kibiców w
Stargardzie czeka jednak rozpoczęcie ligi. PGE Spójnia na
początek zagra we własnej hali
przy ul. I Brygady ze Startem
Lublin. Mecz rozpocznie się o
godz. 18:35.
M.B.

PGE Spójnia Stargard - King
Szczecin 61:66 (17:16, 14:21,
21:10, 9:19)
PGE Spójnia: Mateusz Kostrzewski 17, Wayne Blackshear 11, Baylee Steele 9, Tomasz
Śnieg 9, Kacper Młynarski 7,
Omari Gudul 4, Filip Matczak 2,
Ricky Tarrant 2, Filip Siewruk,
Szymon Walczak.
King: Cleveland Melvin 17,
Kasey Hill 13, Mateusz Bartosz 10, Adam Łapeta 9, Jakub
Schenk 7, Dominik Wilczek 4,
Mateusz Zębski 4, Jakub Kobel
2, Mateusz Moroń, Konrad Rosiński.

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

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INNE

PRACA

5 0 g r za

• Zatrudnię kierowcę C+E,
może być emeryt, również
dorywczo, kraj. Tel. 783
678 674
• Blacharza/lakiernika/mechanika zatrudnię - tel.
603-742-034

s ł ow o

NIERUCHOMOŚCI

ROLNICTWO

• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 57641-10, lub 695-986-397
• Cisewo działka pod budowę 1000 m2. 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

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

MOTORYZACJA
• Sprzedam 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 Nissan Patrol , 2001
rocznik. Tel. 695 359 355
•

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

USŁUGI

• Wnoszenie-znoszenie mebli oraz innych gabarytów
-firma Kuba Meble Stargard. Tel. 698196 463
• Budowa domów i remonty, wolne terminy. 601 676  
404
• Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608
013 995
• Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyjmie zlecenie na budowę
domów od podstaw, przekładek dachów, docieplenia, układanie kostki, różne
rodzaje. Tel. 607 137 081;
• Transport, przeprowadzki,
opróżnienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638

etatu praca na budowie lub w
warsztacie. Tel. 606 824 461

• Emeryt z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności podejmie pracę jako dozorca,
portier lub konserwator terenów płaskich. Tel. (91) 573-4212

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

• Sprzedam płyty warstwowe. Tel. 507 893 890
• Kupię stare polskie komiksy
i literaturę polską. Tel. 790
716 816
• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
• Sprzedam zegarek Samsung Galaxy Gear Fit, nowy,
tel. 605 522 340

• Sprzedam Pralko-suszarka
HOOVER WDXA 5117AHS, wkład 11 kg, tel. 605 522
340.
• Sprzedam drewno suche
tanio. 691 848 026
• Drewno, bukowe, dębowe,
pocięte, porąbane. Tel. 603
353 789
•

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

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

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE
Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

993

(całodobowe)

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
511 407 627
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Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

ZATRUDNI

25.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT

26.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
27.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

28.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
29.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
30.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
31.08.2020 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

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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