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Chociwel

Gmina Kobylanka

Młody mężczyzna spadł
z wysokości 5 metrów

Samochód
wjechał do Miedwia
W miniona niedzielę 30 sierpnia w Morzyczynie w Gminie Kobylanka doszło do nietypowego zdarzenia, auto osobowe wjechało do jeziora Miedwie.

W miniony piątek 28 sierpnia w Chociwlu doszło do
groźnie wyglądającego zdarzenia, w wyniku którego młody mężczyzna doznał poważnych obrażeń ciała.
Do zdarzenia doszło w miniony piątek po godzinie 14
na ulicy Zwycięzców w Chociwlu.
31-+letni mężczyzna spadł
w wysokości 5 metrów, W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał urazu kręgosłupa oraz żeber. Poszkodowany został zabezpieczony przez Zespół Ratowników Medycznych a następnie przekazany załodze
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w celu przetransportowania do szpitala w Szczecinie. Miejsce zdarzenia zabezpieczyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu a stargardzka policji zajmie się wyjaśnieniem okolicz-

W minioną niedzielę 30 sierpnia auto osobowe wjechało do jeziora Miedwie. Foto. OSP Kobylanka

Do zdarzenia doszło po godzinie 18. Strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej W Kobylance
odebrali zgłoszenie, że w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie, w
okolicy promenady auto osobo-

we wjechało do wody. Na szczęście tyle koła pojazdu pozostały
na brzegu, dzięki czemu osoby
znajdujące się w samochodzie
mogły samodzielnie z niego wysiąść. W wyniku zdarzenia nikt

nie został poszkodowany.
Strażacy wyciągnęli pojazd
z wody. Na miejscu zdarzenia
obecna była również policja,
która ustali okoliczności w jakich doszło do zdarzenia.

Trasa Kamienny Most – Kamionka

Kobieta z urazami głowy
przetransportowana do szpitala
W miniony czwartek 27 sierpnia na trasie Kamienny Most – Kamionka w Gminie
Chociwel doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem samochodu
osobowego.
Do zdarzenia doszło na drodze powiatowej nr 1754z między
miejscowości Kamienny Most i
Kamionka.
Jak wynika z informacji przekazanych przez Policję kobieta
jadąca samochodem osobowym
w pewnym momencie straciła

panowanie nad pojazdem w wyniku czego auto zjechało z drogi
i uderzyło w przydrożne drzewo
a po chwili w kolejne. Na koniec
auto dachowało. Przyczyną zaistniałej sytuacji najprawdopodobniej były niesprzyjające warunki panujące na drodze.

W wyniku zdarzenia kobieta
doznała urazów głowy i została
przetransportowana do szpitala.
Na miejscu zdarzenia działali strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chociwlu oraz Ińsku
a także Policja i Zespół Ratowników Medycznych.

Na trasie między Kamiennym Mostem a Kamionką kobieta straciła panowanie nad pojazdem. Auto uderzyło w dwa drzewa i
dachowało

ności w jakich doszło do tego
nieszczęśliwego zdarzenia.

red

W wyniku upadku z wysokości 5 metrów 31-letni mężczyzna doznał urazu
kręgosłupa i żeber

„Lecę na 20 lecie SSW
Collegium Balticum”
Z dumą informujemy Państwa o Jubileuszu 20-lecia istnienia Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum. Pragniemy uczcić ten wyjątkowy czas … biegając!
Gorąco zapraszamy miłośników
aktywności fizycznych: biegania,
nordic walking, i nie tylko do aktywnego udziału w Biegu 20-lecia
na 2,5 km lub 5 km.
Wydarzenie ma charakter charytatywny bowiem minimum 5
zł z każdej opłaty startowej zostanie przekazane na wsparcie Julki,
mieszkanki Stargardu, podopiecznej Rotary Club Stargard.
Dziewczynka urodziła się jako
wcześniak z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym z niedowładem
spastycznym, podwiniętymi stawami biodrowymi i końskim ustawieniem stóp. Nasza mała wojowniczka przeszła już dwie operacje
– obu stawów biodrowych, a na
przełomie lutego/marca operacyjną korektę ustawienia stóp.
Program wydarzenia zakłada 3
biegi na dystansie 2,5 km, 5 km
oraz Nordic Walking 5 km. Biegi
odbywać się będą ścieżkami spacerowymi Parku Kasprowicza.
Imprezy towarzyszące: Strefa
Dziecka, Bieg dla najmłodszych
wokół Pomnika 3 Orłów.
Przygotowano ciekawe nagrody: Medal upamiętniający 20-lecie dla wszystkich zgłoszonych
uczestników, którzy ukończą bieg.
Puchar dla zwycięzcy, odpowiednio w kategorii kobiet i mężczyzn

na wszystkich dystansach.
Wydarzenie odbędzie się 5
września w godzinach 14.0017.00. Organizatorzy przewidują,
że w wydarzeniu udział weźmie
150 osób.
Rejestracja uczestników odbywa się elektronicznie poprzez
stronę www.protiming24.pl. W
przypadku posiadania przez Organizatora wolnych numerów
startowych będzie możliwość zapisu i opłaty w biurze informacji,
w budynku Szczecińskiej Szkoły
Wyższej Collegium Balticum, ul.
Mieszka I 61 c w Szczecinie dnia
4 września w godzinach: 16.0018.00. W dniu biegu 5 września w
Biurze Zawodów – Park Kasprowicza w godzinach: 13.00-15.00.
Numery startowe będzie można
odebrać 4 września w godzinach
16.00-18.00 w biurze informacji,
w budynku Szczecińskiej Szkoły
Wyższej Collegium Balticum przy
ulicy Mieszka I 61 C lub bezpośrednio w dniu biegu w godzinach
13.00-14.00. Przy odbiorze należy mieć dowód uiszczenia opłaty
startowej oraz dokument potwierdzający tożsamość.
Wszelkie informacje na temat
wydarzenia można również znaleźć na stronie www.cb.szczecin.pl

511 407 627
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Mimo pandemii, minister zadecydował, że dzieci powracają do szkoły

Dziś pierwszy dzwonek
Choć dobowa skala zakażeń koronawirusem utrzymuje się, ministerstwo edukacji podjęło decyzję o poprowadzeniu stacjonarnej nauki w szkołach.
Już dzisiaj więc dzieci powróciły do szkół, także w naszym mieście i powiecie.

W SP nr 1 dziś zaczyna naukę 739 uczniów

Po kilku miesiącach przerwy spowodowanej pandemią,
uczniowie wracają do szkół. Zajęcia w głównym modelu, będą
odbywać się w sposób stacjonarny, możliwy jest też model
mieszany, a jeśli będzie taka ko-

nieczność wynikająca z zagrożenia zakażeniem, to sanepid w
danym miejscu może zarządzić
powrót do nauczania zdalnego.
Tuż przed pierwszym dzwonkiem rozmawiamy z Jadwigą Roszak, dyrektor SP nr 1 im. Juliu-

sza Słowackiego w Stargardzie,
gdzie w obecnym roku szkolnym naukę zacznie 739 dzieci. W związku z pandemią są określone trudności. Rozpoczęcie
roku odbywa się zgodnie z procedurami wynikającymi z reżimu sanitarnego – mówi Jadwiga Roszak - Rodzice otrzymali
wytyczne procedur na e-maila.
We czwartek odbyła się w naszej szkole rada pedagogiczna.
Postanowiono, że klasy 1-3, w
których jest sporo dzieci, będą
się uczyły dwuzmianowo. Najpierw zajęcia mają jedne dzieci, a później przychodzi druga
grupa. Szatnie znajdują się obok
pomieszczeń klasowych. Będzie
to wyizolowana strefa, mimo
że będą się tamtędy przemieszczać uczniowie starszych klas.
Jednak te starsze dzieci będą
wychodzić tylko wtedy, gdy te
mniejsze dzieci z klas 1-3, będą

Miasto przekazało MPK środki trwałe

Trzy autobusy i samochód
za ponad 1,5 mln zł
Rada Miejska w Stargardzie podjęła uchwałę w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie. Chodzi o trzy autobusy MAN Lions City A47 oraz samochód osobowy Volkswagen 7HC T5 KOMBI, o łącznej wartości netto 1 522 926,83 zł.

Trzy autobusy marki MAN trafiły do
MPK Stargard

Radni wyrazili zgodę na przekazanie w formie aportu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie
następujących środków trwałych o łącznej wartości netto 1
522 926,83 zł, tj.: autobus MAN
Lions City A47 rok produkcji –
2015; autobus MAN Lions City
A47 rok produkcji – 2015; autobus MAN Lions City A47 rok
redakcja@dziennikstargardzki.pl

produkcji – 2015;
Volkswagen 7HC T5 KOMBI 1.9 TDI 75kW, rok produkcji – 2007. Zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej przytoczoną w
podstawie prawnej przedmiotowej uchwały Nr IX/98/99 Rady
Miejskiej w Stargardzie z dnia 20
kwietnia 1999 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania,
nabywania i zbywania udziałów
i akcji zmienionej uchwałą Nr
X/106/99 z dnia 25 maja 1999 r.,
nabywanie i wnoszenie udziałów
pokrywanych wkładem niepieniężnym o wartości aportu powyżej 500 000,00 zł wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej.
Przedmiotem niniejszej uchwały
są cztery środki transportu: trzy
autobusy MAN Lions City A47
zakupione przez Gminę Miasto Stargard w ramach projektu
pn. „Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie” współfinansowanego przez
UE w ramach projektu nr UDA-RPZP.06.04.00-32-005/14-00
z dnia 03 października 2014 r.

oraz samochód osobowy Volkswagen 7HC T5 KOMBI 1.9 TDI
75kW. Środki transportu wykorzystywane są przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Sp. z o.o. do realizacji usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na
terenie Gminy Miasto Stargard
i gmin, z którymi zawarto porozumienia. Wartość środków
transportu ustalono na podstawie wyceny rzeczoznawcy.
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

się znajdowały w salach. Będzie
organizowanych sporo zajęć na
podwórzu, na boisku. Sale będą
odpowiednio wietrzone – informuje Jadwiga Roszak.
- Zobaczymy jak ta stacjonarna nauka będzie przebiegać
we wspomnianym reżimie sanitarnym. Nikt na chwilę obecną nie jest w stanie przewidzieć,
gdzie wystąpi największe zagrożenie koronawirusem. W szkole
jest dezynfekcja, otrzymaliśmy
również maseczki. Jesteśmy zabezpieczeni, ale jak będzie, nie
wiem – oznajmia dyrektor.
- Jeżeli chodzi o samo rozpoczęcie roku szkolnego, to dzisiaj, czyli 1 września, odbędzie
się jedynie spotkanie uczniów
z wychowawcami. Wszystko
ma miejsce na boisku. 7 i 8 klasy osobno spotkają się z wychowawcami w wyznaczonym miejscu, podobnie uczniowie klas 5 i

6. Natomiast uczniowie klas 1 i 4
wejdą do wnętrza szkoły ponieważ muszą zapoznać się z nowymi wychowawcami – informuje
Jadwiga Roszak.
- Przed rozpoczęciem roku
szkolnego, ze względu na pandemię i konieczność dostosowania zajęć stacjonarnych, nie było
łatwo opracować plan lekcji. Nauczyciele w związku z tym mają
wprowadzane m.in. tzw. okienka – wyjaśnia.
- W piątek mieliśmy spotkanie
z dyrektorem Sanepidu. Została
przygotowana prezentacja z koniecznymi dla szkoły informacjami, z których uważnie korzystamy. Przede wszystkim trzeba
myśleć pozytywnie i zachować
wszystkie procedury związane
z bezpieczeństwem epidemiologicznym – kończy dyrektor
placówki.
Piotr Słomski

Stargardzianie
pamiętają o
ofiarach II wojny
światowej
Dziś (1.09) mija 81 lat od wybuchu II wojny światowej.
Uroczystości odbędą się o godz. 10.00 na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym przy ul. W. Reymonta 26. W
tym miejscu pochowanych jest wielu żołnierzy różnych
narodowości, stopni wojskowych i wyznań – uczestników obu wojen światowych.
W obchodach wezmą udział
przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych
oraz mieszkańcy. Zaplanowano apel pamięci oraz salwę honorową. Będzie również odczyt
historyczny, a duchowni odmówią modlitwę ekumeniczną. Na
grobach poległych żołnierzy zo-

staną złożone kwiaty.
W związku z pandemią koronawirusa trzeba pamiętać o zachowaniu bezpiecznego dystansu od pozostałych uczestników.
Podczas uroczystości należy
również zasłonić usta oraz nos.
Info UM/opr red
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Sygnały Czytelników

Metalowe siedziska na przystankach
Nasz Czytelnik, pan Gerard zwrócił uwagę na problem, który był już dwa lata temu poruszany przez naszą redakcję, mianowicie chodzi o metalowe siedziska na przystankach MPK, które nie sprawiają, że oczekiwanie na autobus odbywa się w komfortowych warunkach. Poza tym mężczyzna wspomniał
również o tym, że na przystanku „Pętla Spokojna” w ogóle nie ma ławki. MPK zapewnia, że rozważy możliwość umieszczenia w tym miejscu siedziska.

Jest jeszcze 31 przystanków na terenie Stargardu, gdzie siedziska są metalowe

Pan Gerard jest seniorem, który porusza się o kuli, często korzysta z transportu miejskiego. Zwrócił uwagę na fakt, że
gdy wysiada wraz z innymi pasażerami na przystanku „Pętla
Spokojna”, nie ma zapewnionego żadnego miejsca, w którym
może przysiąść w oczekiwaniu
na kolejny kurs. - Na przystanku
„Pętla Spokojna” nie ma choćby zwykłej ławki. Często oczekuję na przesiadkę na tym przystanku i muszę podpierać się o
kulę. Myślę, że warto zwrócić
uwagę MPK na to miejsce, ławka na tym przystanku na pewno
by się przydała – opowiada pan
Gerard. Skontaktowaliśmy się
z Miejskim Przedsiębiorstwem
Komunikacji, które przyznało,że rozważy możliwość montażu
ławki w tym miejscu. - Na pod-

stawie wyników badań potoków
pasażerów na przystanku „Pętla
Spokojna”, który jednocześnie
pełni funkcję przystanku końcowego i przelotowego, wymiana pasażerów to 4-5 osób wsiadających na dobę. W związku
z tym MPK rozważy zasadność
montażu ławki w tym miejscu
– mówi Kierownik Działu Serwisu w MPK, Michał Padiasek.
Nasz Czytelnik poruszył jednak
jeszcze inny temat, który co jakiś czas powraca na łamy Dziennika Stargardzkiego. - Jako pasażer komunikacji miejskiej w
naszym mieście, muszę zwrócić
uwagę na jeszcze jedną kwestię.
MPK systematycznie wymienia
siedziska w wiatach przystankowych, jednak wciąż sporo przystanków ma metalowe siedziska, co nie jest komfortowe przy

dłuższym oczekiwaniu na autobus. Z kolei zimą, to już w ogóle
trudno będzie wysiedzieć na takiej metalowej ławeczce. Za pośrednictwem redakcji chciałbym
się dowiedzieć, czy MPK w ogóle planuje wymianę tych starych
przystanków, bądź też montaż
drewnianych siedzisk? - dopytuje nasz Czytelnik. W tym obszarze wypowiedź MPK także
była wyczerpująca. Jak informuje M. Padiasek z MPK, na terenie miasta znajduje się 199 przystanków autobusowych, którymi zarządza MPK Stargard. Na
45 z nich zamontowane są wiaty przystankowe, a na 25- ławkodachy. - Systematycznie dbamy o stan techniczny miejskiej
infrastruktury, również budując nowe wiaty i ławki z drewnianymi siedziskami. Aktualnie
7 ławkodachów i 14 wiat przystankowych oraz 11 ławek parkowych posiada jeszcze siedziska metalowe – zauważa Michał Padiasek. Wychodzi zatem
na to, że ze 199 przystanków, już
tylko w 31 punktach znajdują
się siedziska wykonane z metalu. MPK w ostatnim czasie montuje już tylko wiaty z drewnianymi siedziskami, o ostatnich takich pracach poinformował Kieorwnik Działu Serwisu. - Nowe
wiaty z drewnianymi siedziska-

Urząd Miejski nie będzie obsługiwał
osób bez maseczek lub przyłbic
Urząd Miejski w Stargardzie jest jednym z nielicznych, który nieprzerwanie i bez ograniczeń działa w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Wszystkie sprawy można załatwiać w pełnym zakresie.

Pracownicy Urzędu Miasta nie będą obsługiwali osób bez maseczek, przyłbic lub chust

Aby nadal było to możliwe,
urzędnicy apelują do klientów
o zasłanianie ust i nosa w czasie
wizyty przy ul. S. Czarnieckiego
i na Rynku Staromiejskim. Oso-

by bez maseczek, przyłbic lub
chust nie będą obsługiwane.
Chcąc zapewnić ciągłość w
dostępie do spraw załatwianych przez stargardzian, przy-

gotowano w odpowiedni sposób
wszystkie stanowiska dla klientów. Przy wejściach do budynków są płyny dezynfekujące, z
których trzeba korzystać. Aby
zapewnić nieprzerywalność obsługi, w trosce o zdrowie pracowników UM w zbliżającym
się okresie różnych infekcji, apelujemy o zakrywanie ust i nosa.
Wciąż zdarzają się osoby, które nie chcą zasłaniać górnych
dróg oddechowych. Tacy klienci nie będą obsługiwani bezpośrednio. Alternatywą dla nich
pozostanie załatwienie swojej
sprawy on-line, korzystając z e-PUAP.

mi pojawiły się niedawno m.in.
na przystankach Niepodległości- Gombrowicza, SzczecińskaWieżowiec, Konopnickiej, Krzywoustego i Kazimierza Wielkiego. Nowe, drewniane ławki zamontowaliśmy na przystankach
Gdańska- Morska, Armii Krajowej- Szkoła, Struga- Plac Wolności i Szczecińska- Plac Zgody – wymienia. MPK zapewnia, że wszystkie metalowe siedziska będą wymieniane na te-

renie Stargardu. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że siedzenie
na ławce wykonanej z metalu w
chłodne dni jest mniej komfortowe, niż na ławce drewnianej.
Podczas modernizacji kolejnych
wiat przystankowych z metalowymi siedziskami, wymienimy
je na drewniane – kończy urzędnik MPK.
KR

Odeszli do wieczności...
Pochówki 27.08.2020
IRENA ĆKUJ, lat 78, zmarła 21.08
Pogrzeb odbył się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu
WERNER STĘPIEŃ, lat 79, zmarł 23.08
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
JÓZEF DOWGIEL, lat 91, zmarł 23.08
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
Pochowki 28.08.2020
KATARZYNA JUNKA, lat 50, zmarła 22.08
Wystawienie zwłok o godz. 10.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu
URSZULA CZECH, lat 85, zmarła 26.08.2020
Wystawienie zwłok o godz. 11.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 31.08.2020
BOGUMIŁA GIERBA, lat 74, zmarła 24.08.2020
Msza św. zostanie odprawiona o godz. 10.00
w kościele pw. Ducha Świętego
Pogrzeb odbędzie się ok. godz. 11.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 2.09.2020
FRANCISZEK WILLMAN, lat 69, zmarł 28.08
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
PAWEŁ SZELIGA, lat 33, zmarł 29.08
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00
na Nowym Cmentarzu
BEATA PIEPRZYCKA, lat 49, zmarła 30.09
Wystawienie zwłok o godz. 14.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 3.09.2020
ROMAN GRYGORCEWICZ, lat 68, zmarł 29.08
Msza święta zostanie odprawiona o godzinie 13.30
w kościele w Witkowie Drugim
Po mszy nastąpi pochowanie na Cmentarzu w Kluczewie
reklama

Info UM/opr red

511 407 627
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Zatrucie Iny

Czy MPGK straci uprawnienia?
W ostatnim czasie po obfitych ulewach doszło do zatrucia Iny, o czym pisaliśmy szeroko na łamach Dziennika Stargardzkiego we wtorek 25 sierpnia.
Skierowaliśmy w tej sprawie pytania do Wód Polskich i MPGK. Jak zapowiadaliśmy, publikujemy odpowiedzi.

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

Ze strony Wód Polskich wyjaśnień udzieliła Anna Nowak,
specjalista w zespole komunikacji społecznej i edukacji wodnej: - Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarządu
Zlewni w Stargardzie uprzejmie
informuje, iż sytuacja która wydarzyła się w ostatnich dniach,
spowodowana była ogólnym
niskim stanem wód w korycie
rzeki Iny z uwagi na trwającą
sytuację hydrologiczną, utrzymującymi się długotrwale nadmiernie wysokimi temperaturami oraz gwałtownymi ulewnymi deszczami, w skutek których
doszło do awaryjnego zrzutu
mieszaniny ścieków, które kolektory kanalizacji zbiorczej i
miejskiej oczyszczalni ścieków
w Stargardzie nie były w stanie zaabsorbować – zaznacza
urzędniczka - Problemem miasta Stargard jest ogólnospławna
kanalizacja (czyli łącząca ścieki
sanitarne oraz wody burzowe i
roztopowe). Jest ona najtańsza,
więc dawniej był to najczęściej
spotykany system. Obecnie
ustępuje instalacji kanalizacji
rozdzielczej, w której ścieki sanitarne (gospodarcze) nie łączą
się z wodą z opadów i roztopów.
Śnięte ryby w Inie, zauważono
po obfitych nawalnych ale krótkotrwałych opadach deszczu –
podkreśla.
- W tym miejscu wyjaśniam,
iż oczyszczalnia ścieków funkcjonuje na podstawie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego
SZ.RUZ.421.54-7.2018.AL/IW
z dnia 10 maja 2019 r., którego
odbiorcą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o – informuje
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Anna Nowak.
- Z uwagi na zaistniałą sytuację, oraz zgodnie z art. 397 ust.
3 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
Dyrektor Regionalnego Zarządu Wód Polskich jest właściwy
w sprawach pozwoleń wodnoprawnych tj. jeżeli korzystanie
z usług wodnych, wykonanie
urządzeń wodnych lub eksploatacji instalacji lub urządzeń
wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o
których mowa w art. 378 ust. 2a
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska
(oczyszczalnie powyżej 100 000
RLM) – dodaje.
- Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie, zwrócił się
do Dyrektora RZGW w Szczecinie o dokonanie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego jakim posługuje się MPGK
w Stargardzie, w celu analizy
uchybień lub nieprawidłowości
przy funkcjonowaniu miejskiej
oczyszczalni ścieków. Obecnie
postępowanie jest w toku, a jego
rezultatem może być cofnięcie
lub ograniczenie pozwolenia
wodnoprawnego – wyjaśnia A.
Nowak.
- Informuję również, iż mając na uwadze przedmiotowe
okoliczności Dyrektor Zarządu
Zlewni w Stargardzie, wystosował również pismo do MPGIK
Sp. z.o.o. oraz do Prezydenta Miasta Stargard o udzielenie szczegółowych wyjaśnień
o zaistniałych niekontrolowanych zrzutach ścieków komunalnych, o posiadanych obo-

wiązujących pozwoleniach dotyczących odprowadzania ścieków do wód rzeki Ina oraz planowanych działaniach i ich terminach mających zabezpieczyć
rzekę Ina przed zrzutem nieoczyszczonych ścieków komunalnych.
Dodatkowo informuję, iż
każdorazowa sytuacja mająca
wpływ na stan rzek będących w
administrowaniu PGW WP, jest
monitorowana przez pracowników Nadzorów Wodnych oraz
pracowników Utrzymania, przy
współpracy z Centrum Operacyjnym RZGW Szczecin oraz
Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska – mówi w
odpowiedzi A. Nowak ze strony
Wód Polskich.
Ze strony MPKG na pytania Dziennika odpowiada
Piotr Tomczak, prezes zarządu – dyrektor naczelny Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Renowacja syfonu pod rzeką Iną jak
również budowa nowych kolektorów była pierwszym etapem poprawy funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej w mieście.
Dzięki tej inwestycji na Oczyszczalnię Ścieków doprowadzana jest większa ilości ścieków
(głównie opadowych) maksymalnie wykorzystując wydajność pompowni na OŚ, która
w chwili obecnej wynosi 3 800
m3/h. Część trafia bezpośrednio
na technologię a pozostała jest
retencjonowana w zbiornikach
o pojemności 4 200 m3 celem
późniejszego oczyszczenia. Ten
etap pozwolił na zminimalizowanie częstotliwości pracy przelewów burzowych zlokalizowanych wzdłuż rzeki Iny
jak również mniejsze piętrzenie
się ścieków w sieci kanalizacji ogólnospławnej. Kolejnym etapem było opracowanie koncepcji zwiększenia retencji na Oczyszczalni Ścieków,
która
uwzględnia
wybudowanie nowych obiektów
w tym m.in. pompowni wód
opadowych oraz wykorzystanie istniejących obiektów kubaturowych na zbiorniki retencyjne zwiększając ją o kolejne 30 000 m3. W chwili obecnej przygotowywane jest postępowanie na wybór wykonawcy
dokumentacji projektowej dla
powyższego zadania – informu-

Urzędnicy WIOŚ podczas przeprowadzania kontroli wody w Inie. Foto Towarzystwo
Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

je Piotr Tomczak.
- Syfon nie został wybudowany tylko poddany renowacji
i w chwili obecnej pracuje prawidłowo zarówno w porze suchej jak i deszczowej dostarczając ścieki całym swoim przekrojem. W chwili obecnej przy tak
nawalnych deszczach i maksymalnej pracy trzech syfonów
ilość doprowadzonych ścieków
zdecydowanie przekracza wydajność przepompowni powodując uruchomienie się przedmiotowego przelewu. Dlatego
Spółka podjęła w/w działania.
Na całość realizowanej inwestycji poza renowacją nieczynnego syfonu o średnicy Ø 700 i
Ø 800 i łącznej długości 72 metrów składały się następujące
ogłoszenie

prace: wymiana fragmentu starego kanału na nowy o średnicy Ø 1000 o łącznej długości
65 metrów znajdującego się na
terenie Oczyszczalni ścieków
oraz budowa nowego kolektora o średnicy Ø 1000 i łącznej
długości 207 metrów i średnicy
Ø 800 i łącznej długości 54 metrów wraz z przebudową 3-ch
komór. Inwestycja w całości finansowana była przez Spółkę. Jej całkowity koszt wyniósł
2 845 000 zł. netto a zakończona została w grudniu 2016 roku.
Na terenie miasta nie ma takich
zbiorników, które mogłyby pomóc w zatrzymywaniu wody
trafiającej do Iny – odpowiada
urzędnik MPGK.
Piotr Słomski

Wójt
Gminy Stara Dąbrowa
ogłasza, iż został zmieniony termin I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy na
dzień 25 września 2020 roku.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone
na tablicy Urzędu Gminy a także można zapoznać się z nim w siedzibie Urzędu Gminy
Stara Dąbrowa oraz na stronie internetowej
www.bip.staradabrowa.pl
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Łzy za Szumowskim

Niespodziewanie dymisję ze
stanowiska Ministra Zdrowia
złożył Łukasz Szumowski. Wysłuchałem łzawego pożegnania,
w którym dziękował i żonie, i
dzieciom, a potem laudacji jego
współpracowników i samego Premiera Mateusza. Jaki to wspaniały, bohaterski gość był, jak nas
uratował od niechybnej śmierci i
ogarnął pandemię. No wzruszyłem się jak nie przymierzając –
stary siennik – i łzy ciurkiem płynęły mi po umęczonej brakiem
maseczki twarzy. Że też ja nie doceniałem tego Szumowskiego! To
doprawdy niewybaczalne.
Ale tak poważnie, to po pierwsze skoro na te kilkadziesiąt tysięcy łóżek w szpitalach specjalnie wyłączonych dla ewentualnie
chorych zajętych jest 5%, skoro
na te tysiące zakupionych respiratorów wykorzystuje się kilkadziesiąt, to co to za sukces? To porażka jest!
To jest dobry zarządca, który
wydał setki milionów na kompletnie niepotrzebne sprzęty, wyłączył szpitale – jak się okazuje niepotrzebnie i zamroził życie
gospodarcze i społeczne – powodując nieobliczalne szkody? A tu
pandemii ni widu ni słychu.
Ale Szumowski sam nie działał
– jego radosną twórczość akceptował premier, rząd i cała ta horda
partyjnych posłów (i tych z PiS i z
opozycji). I jakoś się nie buntują,
nie pytają jak mają wyglądać obowiązki takiego ministra w sytuacji
pandemii? Czy rzeczywiście mu
wszystko wolno i pod jakimi warunkami.
Nie ma ustawy o stanie wyjątkowym – a właśnie taka ustawa powinna zostać przez Sejm
uchwalona. I ustawa – a nie rozporządzenia – powinna regulować działania ministra i powinna
określać jego obowiązki.
Przede wszystkim ustawa powinna określać pojęcia jakimi się
posługujemy. Bo np. „chory” to
człowiek u którego wystąpiły objawy choroby – kaszel, gorączka
czy co tam. A nie ktoś u którego
test wykrył rzekomo obecność
przeciwciał. Piszę „rzekomo” bo
mamy przykłady kompletnej wadliwości testów.

Minister powinien być zobowiązany do podawania w komunikatach danych prawdziwych.
Np. ilości chorych, a nie nosicieli.
Wtedy okazałoby się, że nie „zachorowało 600 osób”, a zaledwie
np. 9. Bo objawy – jak piszą uczciwi lekarze – występują u 1,5% nosicieli - czyli na 600 wykrytych w
kraju przypadków rzekomego wirusa naprawdę objawy wystąpią u
9 osób. Czy to jest epidemia?
A kwestia śmiertelności. Ile
osób umiera codziennie na covid? Twierdzę że nikt (albo prawie nikt). Jeśli wczoraj umarło 8
osób i wszyscy mieli ciężkie choroby, to na jakiej podstawie minister podaje, że oni zmarli na covid? Żeby to stwierdzić powinny
być przeprowadzone sekcje zwłok
każdego, kto rzekomo umarł na
covid. To jest niebywale ważne, a
ani posłowie, ani premier nie nałożyli na Szumowskiego obowiązku przeprowadzania sekcji zwłok
i rzetelnego informowania Polaków.
Że nie potrafili – wierzę bo posłowie to grupa niebywale niekompetentnych ludzi jest. Oni
nie są od myślenia tylko od podnoszenia ręki tak jak partia każe.
Ale też przychodzi mi na myśl,
że cała afera z covidem i rzekoma
pandemią to gigantyczny geszeft,
na którym kto trzeba ten zarabia
miliony. Na respiratorach, na maseczkach – teraz pewnie na szczepionkach.
Zastanawia mnie jednak gdzie
są lekarze, którzy przecież widzą
jawne oszustwo pandemii? Powtarzam jak mantrę: w nyskim
powiecie, gdzie mieszka 138 tys.
ludzi dzisiaj – kiedy piszę te słowa
– w szpitalu jest 1 (słownie: jeden)
chory, a przez 5 miesięcy „pandemii” zmarła 1 starsza, schorowana kobieta.
Gdzie są uczciwi dziennikarze,
którzy potrafiliby zobaczyć oczywiste fakty – a nie klepali głupoty o „zmarłych na covida”, których
nie ma. W sposób oczywisty widać, że żadnej pandemii w realu
nie ma. Pandemia jest w mediach.
Czemu służy ta propagandowa
akcja? Myślę że rozmaitym lewym
interesom na maseczkach, na respiratorach i na czym tam jeszcze. Strach jaki wzbudzają politycy – ma przykryć wyprowadzanie
publicznych pieniędzy na rzeczy,
nikomu do niczego nie potrzebnych.
A poza tym „pandemia” daje
politykom znakomity instrument
kontroli nad obywatelami. Gdyby
komuna wymyśliła covid, do dziś
powiewałyby nad nami czerwone
sztandary.
Janusz Sanocki. Poseł na Sejm VIII
kadencji były burmistrz Nysy

Zmiany budżetu miasta

Strażnicy miejscy otrzymają
zapłatę za nadgodziny
Podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Stargardzie, radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020. Za sprawą tej uchwały zwiększono budżet miasta m.in.
o ponad pół miliona zł, za sprawą środków, które nie zostały wydane w poprzednim
roku budżetowym. Jeśli chodzi o wydatki, to na wypłatę nadgodzin mogą liczyć strażnicy miejscy, miasto zabezpieczyło również blisko 100 tys. zł na wkład własny przy
budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Rada Miejska w Stargardzie podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu na 2020 rok zaproponowanych przez władze miejskie.

Podjęta przez Radę miejską uchwała w sprawie zmian
budżetu miasta na 2020 rok
uwzględnia zwiększenie budżetu miasta łącznie o kwotę 988
277,00 zł. Ma to związek z planowanym wniesieniem aportem
do Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji trzech autobusów
(zakupionych w ramach projektu dofinansowanego środkami z UE, którego okres trwałości się zakończył) i jednego samochodu osobowego, Miasto
będzie zobowiązane odprowadzić podatek VAT w wysokości
350 274,00 zł. MPK zobowiązało się do przekazania miastu tej
kwoty. Kolejna kwota, o którą
zwiększa się budżet to 100 tys.
zł, które jest dotacją w ramach
rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 ”, stanowiącą dofinansowanie zadania
„Poprawa bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu ul. Limanowskiego i ul. Wojska Polskiego w Stargardzie”. W sumie 36 767,00 zł
to kwota stanowiąca odszkodowania otrzymane przez Zarząd
Usług Komunalnych za uszkodzenie mienia, tj. ławki i kosza
w parku Zamkowym (3 622,86
zł), ławki przy Pomniku Patriotycznym (10 855,14 zł), barierki w parku B. Chrobrego, tablicy informacyjnej w parku Jagiellońskim (553,50 zł), ogrodzenia placu zabaw (5 571,00 zł)
oraz za kradzież roślin w parkach (10 tys. zł). Koszt poniesio-

nych napraw oraz nowych nasadzeń sfinansowany został środkami przeznaczonymi na bieżące utrzymanie zieleni. Pozostałe
zwiększenie dochodów budżetu
miasta o 501 236,00 zł wyniki z
kwot stanowiących wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019, które nie zostały wydatkowane do 30 czerwca
2020 roku i wpłynęły na dochody budżetu miasta z poszczególnych przedsięwzięć i zadań.
Tymi przedsięwzięciami i zadaniami były m.in. następujące inwestycje: wykonanie dokumentu pn.: „Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030
– Stargard 2030” - 109 470,00
zł; dokumentacje projektowo
– kosztorysowe zadań: przebudowa nawierzchni drogowej ul.
Łąkowej – 42 435,00 zł; budowa nawierzchni drogowej ul. J.
Chełmońskiego – 52 275,00 zł;
przebudowa skrzyżowania ul.
W. Polskiego z ul. B. Limanowskiego – 23 370,00 zł; modyfikacja organizacji ruchu na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– 22 755,00 zł; budowa odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul.
E. Orzeszkowej – 44 280,00 zł;
budowa parkingu P&R przy ul.
Barnima wraz z przebudową ul.
Księcia Barnima I – 112 200,00
zł. Z kolei za sprawą uchwały zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3 273
587,00 zł. Wydatki zostaną poniesione m.in. na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
dla pozakonkursowego projektu

pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul.
Barnima w Stargardzie w celu
zintegrowania systemu transportu publicznego” - 30 tys. zł. Z
kolei uzupełnienie wkładu własnego związanego z realizacją
przedsięwzięcia pn.: „Budowa
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” to koszt
93 496,00 zł. Pokrycie kosztów
wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich”
kosztować będzie 140 835,00 zł.
Zmiany wydatków w budżecie
pozytywnie odczują także strażnicy miejscy, gdyż kwota 30 tys.
zł zostanie zabezpieczona na
wypłatę wynagrodzenia strażnikom miejskich za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej w weekendy w okresie wakacyjnym, z uwagi na częste przypadki dewastacji mienia miejskiego, zakłócania porządku i spokoju nocnego oraz
wandalizmu na terenie miasta.
Na koniec warto jeszcze wspomnieć o kwocie 1 850 000,00
zł, która wynika ze zwiększenia
opłat za pobyt podopiecznych
w domach pomocy społecznej.
Na wysokość środków wpływa
wzrost ilości osób umieszczonych w DPS oraz zmiana wartości opłaty spowodowana wzrostem kosztów utrzymania w
DPS.
KR
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Stargardzianin skomponował
muzykę do gry komputerowej
Krzysztof Wierzynkiewicz, laureat nagrody Prezydenta Stargardu dla Twórców Kultury, skomponował muzykę do gry Iron Harvest 1920+. Będzie dostępna m.in. w Austrii,
Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech.

Krzysztof Wierzynkiewicz skomponował muzykę do gry Iron Harvest 1920+

Jej światową premierę zaplanowano na dziś (wtorek 1.09).
Graczom
przemierzającym
świat zniszczony w Wielkiej
Wojnie towarzyszyć będą niezwykłe dźwięki stworzone również przez utalentowanego stargardzianina. Krzysztof Wierzynkiewicz ma na swoim koncie
muzykę do wielu gier wideo, a
także filmów i produkcji telewi-

zyjnych. Skomponował dźwięki
m.in. do Wiedźmina 2: Zabójcy Królów (CDProjectRED/Namco Bandai), Bulletstorm (People Can Fly/EA). Kompozytor
jest także współautorem Animowanej Historii Polski w reżyserii
Tomasza Bagińskiego. W 2017 r.
otrzymał również nagrodę Prezydenta Stargardu dla Twórców
Kultury. Najnowsza gra, do któ-

rej skomponował muzykę, jest
podzielona na trzy główne frakcje z ponad 40 rodzajami jednostek oraz 9 bohaterami o specjalnych umiejętnościach. Całość utrzymano w wyjątkowym
klimacie wojennych zniszczeń,
ale także wielu nawiązań kulturowych. – Komponując temat
przewodni do frakcji Rusvietu
skupiliśmy się przede wszystkim
na potężnym brzmieniu. By oddać tę gigantomanię, skomponowaliśmy pompatyczną pieśń
wojenną w wykonaniu ortodoksyjnego chóru cerkiewnego –
oczywiście zaśpiewaną w języku
rosyjskim. Na potrzeby całej gry
powstało w sumie 85 minut muzyki – mówi Krzysztof Wierzynkiewicz. Zainteresowani wyłącznie twórczością kompozytora ze
Stargardu również dostaną coś
dla siebie. 22 utwory z 60 przygotowanych na potrzeby gry wydano na płycie CD i winylu.
Info UM/opr red

Rekomendacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Czy powinniśmy się
zaszczepić przeciw grypie?
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie opublikowała rekomendację Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącą szczepień przeciw grypie. Jak zaznacza szef GIS Jarosław Pinkas osoby, które zaszczepią się przeciw grypie mogą być
bardziej odporne na zakażenie SARS-CoV-2.
Zgodnie z zapowiedziami
medycznych środowisk naukowych, jesień 2020 może być
tym czasem, kiedy, jako kraj,
będziemy musieli się zmierzyć
z II falą epidemii COVID-19.
O tej porze roku odnotowywana jest również zwiększona
liczba zakażeń i zachorowań
na grypę. Czasowe nałożenie
się zakażeń i zachorowań na to
jednostki chorobowe, będzie
stanowiło istotne wyzwanie dla
ochrony zdrowia. Przemawia
za tym chociażby podobieństwo objawów chorobowych, a
w związku z tym konieczność
precyzyjnej diagnostyki, co jest
warunkiem niezbędnym dla
późniejszego doboru metod leczenia, a w konsekwencji powodzenia procesu terapeutycznego. O ile w przypadku SARS-CoV-2, środowiska naukowe
są nadal na etapie poszukiwań
redakcja@dziennikstargardzki.pl

skutecznych metod profilaktyki, o tyle w przypadku grypy, istnieje dostępna, skuteczna
szczepionka, która w obecnej
sytuacji epidemiologicznej jest
prawdziwym darem. O tym, że
warto zaszczepić się przeciw
grypie mówi Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.
- Jako Główny Inspektor Sanitarny i Konsultant Krajowy w
dziedzinie Zdrowia Publicznego
gorąco zachęcam do szczepienia
się przeciw grypie, zwłaszcza w
czasie pandemii. Szczepienia
na grypę są uznaną i rekomendowaną przez autorytety naukowe metodą profilaktyki i w
istotny sposób zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu grypy. Z danych naukowych wynika, że osoby, które się
zaszczepią, mogą być bardziej
odporne na zakażenie SARS-CoV-2 jesienią i zimą, kiedy

może nas czekać druga fala epidemii. Natomiast zakażenie wirusem grypy może zwiększać
ryzyko infekcji koronawirusem
– podkreśla Jarosław Pinkas.
Jak zauważa Główny Inspektorat Sanitarny, szczepienia chronią nas i nasze rodziny. Należy
pamiętać jednak, że szczepimy
się także dla innych, stąd potrzeba, aby z tej formy profilaktyki korzystali Ci, którzy mają
częsty kontakt z innymi tj. lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, czy funkcjonariusze Policji.
Od każdej pojedynczej osoby,
która wzmocni swoją odporność poprzez szczepienia, w jakiejś mierze zależy zdrowie nas
wszystkich. - Jeśli Państwo będziecie „bezpieczni”, bezpieczne
będzie również Wasze otoczenie
– dodaje Jarosław Pinkas.
KR

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„Zmiany planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Chociwel
dla terenu położonego w okolicy jeziora
Woświn w miejscowości Oświno”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2020
roku, poz. 293) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283), jak również
z uchwałą Nr XIV/80/16 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7 kwietnia
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel dla terenu położonego w okolicy jeziora Woświn w miejscowości
Oświno”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Informuję jednocześnie o zamieszczeniu danych o projekcie ww.
planu miejscowego oraz prognozie i dotyczących tych opracowań
opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jak
również Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznym postępowaniu dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nastąpi w dniach od 08.09. 2020 r. do 28.09.
2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu w pok.23
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko
odbędzie się w dniu 16.09. 2020 r. w sali Urzędu Miejskiego w Chociwlu ( pok.11 ) o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Chociwla na adres:
Urząd Miejski w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10. 2020 r. Dopuszcza się
również składanie uwag drogą elektroniczną na adres: zchmielew-

ska@chociwel.pl
Projekt zmiany planu wraz z prognozą jest dostępny w okresie wyłożenia również na stronie BIP Chociwel w zakładce - Ogłoszenia
Burmistrz Chociwla
Stanisław Szymczak
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Gmina Kobylanka

Piknik rodzinny w Niedźwiedziu
22 sierpnia odbyły się Dni Niedźwiedzia. Każdy przybyły mały i duży znalazł coś ciekawego dla siebie.

Podczas imprezy zorganizowano również warsztaty florystyczne.
Odbyły się także warszaty dla dzieci, podczas których samodzielnie wykonały wybuchające wulkany

Była „Niedźwiedziowa” zupa
grochowa, kiełbaska i bigos. Zespół Kalina zadbał o fantastyczną oprawę muzyczną. Na dzieci czekał dmuchany zamek, ponadto zorganizowano warsztaty z Robotyki i Programowania
z Lego, Warsztaty chemiczno-fizyczne na których robiły slime czyli inaczej glutki a także wybuchające wulkany!! Do

tego Warsztaty florystyczne dla
każdego kto tylko miał ochotę
zrobić piękny kwiatowy stroik
na drewnie, a na dokładkę Pani
animator prowadziła gry i zabawy. Nie zabrakło kącika plastycznego i waty cukrowej! OSP
w Niedźwiedziu przeprowadzili pokaz Pierwszej pomocy, a
dzieciaki mogły gasić „pożar” i
przepompowywać wodę - każdy

Dużą atrakcją okazała się tablica informacyjna Sołectwa Niedźwiedź

mały strażak był zadowolony!.
GZS Znicz przeprowadził konkurencje sportowe, a niespodzianką okazała się wizyta motocyklistów, którzy przyjechali
lśniącymi chromem maszynami. Każdy mógł wszystkiego dotknąć, wsiąść na maszyną i zrobić sobie zdjęcie. Sołtys zadbał
również o promocję urokliwego
sołectwa Niedźwiedź - foto-tablica cieszyła się ogromnym powodzeniem.
Info CKiR Kobylanka/opr red

Dożynki w Gminie Marianowo

Na przybyłych gości czekała kiełbaska i bigos

Tegoroczne „Święto Plonów” w Gminie Marianowo miało miejsce w dniu 29 sierpnia. Tym razem gospodarzem dożynek gminnych było Sołectwo Czarnkowo.

Mszę Świętą Dziękczynną celebrował
ksiądz Jan Dziduch - Proboszcz Parafii
p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w
Marianowie

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Świętą Dziękczynną za tegoroczne plony, ce-

Wójt Gminy – Danuta Ankutowicz wręczyła nagrody za udział sołectw w konkursie wieńców dożynkowych

lebrowaną przez ks. Jana Dziducha - Proboszcza Parafii p.w.
Niepokalanego Poczęcia NMP
w Marianowie.

Starostami tegorocznych dożynek byli Pani Celina Kostrzewa i Pan Robert Stępień. Sołectwa tradycyjnie przygotowały
pięknie zdobione wieńce dożynkowe. Po Mszy Świętej Dziękczynnej Wójt Gminy – Danuta
Ankutowicz wręczyła nagrody
za udział sołectw w konkursie
wieńców dożynkowych. Z uwagi na sytuację epidemiczną, tegoroczne „Święto Plonów” pozbawione było części artystyczno - rozrywkowej. Niemniej
jednak skromne uroczystości
dożynkowe uatrakcyjnił występ Kapeli Ludowo – Biesiadnej
„Retro” z Marianowa.

Uroczystości dożynkowe uatrakcyjnił występ Kapeli Ludowo – Biesiadnej Retro z Marianowa

Każde sołectwo przygotowało wieniec dożynkowy

Info UG Marianowo/opr red

Nagroda w kwocie 200 złotych trafiła do Sołectwa Wiechowo
511 407 627
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Mastersi ze Stargardu na XXX
Mistrzostwach Polski w lekkiej
atletyce Lublin 2020

Wieści z gmin

Reprezentacja stargardzkich Mastersów od wielu lat z dużym powodzeniem zaznacza
swój udział w zawodach mastersów królowej sportu.

Zygfryd Hoffmann po zaciętej walce wywalczył brąz na 200m

biegu na 300 mppł. Joanna Suleja startująca w zawodach masterskich dopiero od roku 2014
zdobyła 4 srebrne medale w
biegach na 100m, 200m, 400m,
1500m i złoto na 800m. Zygfryd
Hoffmann po zaciętej walce wywalczył brąz na 200m. Jerzy Dunal w rzucie młotem uplasował
się na 5 pozycji. Był również czas
na poznanie turystycznych uroków Lublina, który jak większość
miast Polski zachwyca nie tylko
walorami krajoznawczymi ale i
widoczną dbałością o renowację
zabytków przyciągających również zagranicznych turystów.

Ińsko
W Ińsku zakończył się remont pomieszczeń na Klub Seniora. Pozostało jeszcze tylko zakupić wyposażenie i oficjalnie można otwierać.

Ze sportowym i turystycznym
pozdrowieniem
Joanna Suleja

Kobylanka
Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich „Złoty Liść” z Kobylanki
w miniony weekend po ciężkim i pracowitym sezonie udali się na
zasłużony wypoczynek. Miejscem wypoczynku były Międzyzdroje.

Jubileuszowe tegoroczne zawody mimo obawy o odwołaniu
odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego i możliwych do

łowani mastersi Ryszard Skąpski i Mieczysław Burdzy mający na swoim koncie medale mistrzostw Europy i wysokie lokaty na zawodach rangi światowej przywieźli z Lublina srebrne
medale w chodzie na 3000m i w

Joanna Suleja w biegu na 800 metrów
wywalczyła złoty medal

Marianowo/Gogolewo
Przy zaangażowaniu mieszkańców Gogolewa i Dalewa w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gogolewie wyremontowana została
sala dla przedszkolaków.
ogłoszenie

Ryszard Skąpski w biegu na 3000 metrów zdobył srebrny medal

wprowadzenia procedur pozwalających na bezpieczny start rekordowej liczby ponad 500 zawodniczek i zawodników. Lubelski stadion i tym razem okazał
się przyjazny medalowym osiągnięciom stargardzkich reprezentantów. Najbardziej utyturedakcja@dziennikstargardzki.pl

Reprezentacja stargardzkich mastersów wystąpiła na XXX Mistrzostwach Polski w
lekkiej atletyce
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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

Burmistrz Ińska informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku
przy ul. Bohaterów Warszawy 38 wywieszony jest
Wykaz nr 07/2020
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 31 sierpnia 2020 r. do 21 września 2020 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STARGARD
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu ewidencyjnego Grzędzice, gmina Stargard
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
Stargard Uchwały Nr XIV/139/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Grzędzice, gmina Stargard.
Przedmiotem miejscowego planu jest przeznaczenie terenów
rolnych na funkcje mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stargard,
Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, w terminie do dnia 25 września 2020 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STARGARD

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu ewidencyjnego
Grzędzice, gmina Stargard

Stosownie do art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283
z późn. zm.)

zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Grzędzice, zainicjowanego przez Radę Gminy Stargard Uchwałą Nr XIV/139/20 z dnia
23 stycznia 2020 r. Przedmiotem sporządzanej prognozy będzie
ocena skutków realizacji ustaleń projektu planu miejscowego dla
środowiska. Przedmiotem miejscowego planu jest przeznaczenie
terenów rolnych na funkcje mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy
Stargard, Rynek Staromiejski 5, pokój 317, w godz. 7:30 – 15:30.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Stargard.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), wnioski mogą być wnoszone
w formie pisemnej do Wójta Gminy Stargard z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
25 września 2020 r.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd
Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, ustnie do
protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@
gmina.stargard.pl.
Wójt Gminy Stargard
Jerzy Makowski
511 407 627
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PGE Spójnia zaczyna sezon od zwycięstwa

Na starcie ograli Start
Po długiej przerwie ponownie kibice w naszym mieście mieli okazję zobaczyć w akcji koszykarzy PGE Spójni Stargard. W czwartek na inaugurację
Energa Basket Ligi biało-bordowi pokonali we własnej hali wicemistrza Polski Start Lublin, 70:65. Nie grali jeszcze równo przez cały pojedynek, nie
zagrali w pełnym składzie, ale wygrali, czym wprawili w radość setki kibiców.

Po raz ostatni mecz o ligowe
punkty koszykarze PGE Spójni
Stargard rozegrali 8 marca. W hali
przy ul. I Brygady przegrali wówczas ze Startem Lublin, 71:83. Kilka dni temu, w miniony czwartek,
otrzymali jednak szansę na rewanż za tamto spotkanie i z niej
skorzystali. Pokonali aktualnego
wicemistrza Polski, 70:65.
Mecz PGE Spójni ze Startem
rozpoczynał rozgrywki Energa
Basket Ligi w sezonie 2020/2021.
Obie drużyny przystąpiły do niego w mocno zmienionych składach, w porównaniu do zeszłego
sezonu. Nadzieje na zwycięstwo
były jednak takie same. Biało-bordowi po serii średnich występów
podczas okresu przygotowawczego chcieli pokazać wyższą jakość,
a przyjezdnym z Lublina marzyła
się powtórka z poprzedniego sezonu. Mecz zaczął się dla gospodarzy całkiem nieźle. Od stanu 1:5

gospodarze rzucili 16 punktów
z rzędu i wysforowali się na prowadzenie, 17:5. Sprawiły to celne trójki Baylee Steele`a, Wayne`a Blacksheara, Kacpra Młynarskiego, a także udane wejścia dynamicznego rozgrywającego Ricky Tarranta. Szybko roztrwonili
jednak przewagę. Już na finiszu I
kwarty różnica punktowa między
oboma zespołami wynosiła tylko 3 oczka, natomiast w połowie
drugiej odsłony Start powrócił na
prowadzenie po udanych akcjach
Sherrona Dorsey-Walkera. Wówczas ponownie do pracy zabrali
się podopieczni Jacka Winnickiego. Za sprawą serii przechwytów i
udanych wejść pod kosz Tomasza
Śniega, a także skutecznego w tym
meczu, Młynarskiego uzyskali kilka punktów z rzędu, dzięki czemu
na przerwę schodzili z 10 oczkami
przewagi.
Druga połowa była już znacznie

Powiedzieli po meczu:

Filip Matczak i Jacek Winnicki (PGE Spójnia)

Jacek Winnicki
(trener PGE Spójni):
Gratuluję wszystkim moim
zawodnikom ogromnej determinacji. Mimo trudnej sytuacji
kadrowej i nie przepracowanego wzorcowo okresu przygotowawczego, wykazali wielką wolę
walki. Przygotowywaliśmy się
redakcja@dziennikstargardzki.pl

do tego meczu bardzo długo.
Staraliśmy się realizować nasz
plan gry, co często udawało się.
Drużynę z Lublina powstrzymaliśmy natomiast głównie dzięki dobrej defensywie. Powstrzymaliśmy większość kluczowych
graczy Startu, może oprócz Moore`a. W ataku brakowało z ko-

mniej ciekawa od pierwszej. Obie
drużyny wzmocniły defensywę,
przez co znacznie trudniej przychodziło zawodnikom zdobywanie kolejnych punktów. PGE Spójnia ani razu nie pozwoliła jednak
ekipie z Lublina na ponowne objęcie prowadzenia. Nawet mimo
tego, że walka była zacięta do samego końca, a Start miał swoje
okazje. Po przestrzelonych osobistych Dorsey-Walkera w ostatnich sekundach, było już wiadomo, że stargardzianie odniosą
zwycięstwo. Zanotowali udany rewanż i wygrali, 70:65. Gra, jak na
pierwszy mecz sezonu, była jeszcze szarpana. Nie brakowało nieporozumień i braku komunikacji
po obu stronach parkietu. Koszykarze Spójni dobrze radzili sobie
jednak w grze z kontry i notowali
wiele przechwytów. Poprawić muszą natomiast grę w ataku pozycyjnym, a także na obu tablicach.
Mankamentem była też bardzo
krótka ławka PGE Spójni. Trener
Winnicki miał do dyspozycji tylko siedmiu zawodników plus Szymon Walczak, który na parkiecie
spędził kilka minut. Z kuriozalnego powodu w składzie zabrakło Omari Gudula. - Okazało się,
że Gudul ma podpisany kontrakt
w Rumunii w klubie, w którym
grał. Nikt nas wcześniej o tym nie
poinformował – mówił po meczu
trener PGE Spójni.
W 2. kolejce EBL biało-bordowi
zagrają na wyjeździe z Treflem Sopot. Mecz ten odbędzie się 5 września o godz. 17:35.
M.B.

lei jeszcze na pewno odpowiedniej płynności w grze, czy skuteczności, ale to dopiero pierwszy mecz sezonu.
Filip Matczak
(zawodnik PGE Spójni):
Tydzień przygotowywaliśmy
się do tego spotkania. Wykonaliśmy naprawdę ciężką pracę. Dużo uwagi poświęciliśmy
na rozpoznanie przeciwnika.
To wszystko bardzo nam dzisiaj
pomogło. Byliśmy agresywniejsi
w obronie, co dawało nam sporo wolności w ataku. Tam nasza
gra nie wyglądała jeszcze najlepiej. Mamy więc nad czym pracować. Cieszy jednak nasza postawa w defensywie, gdzie zostawiliśmy dużo zdrowia. Dziękuję
także wspaniałym kibicom, którzy mocno nas wspierali.

PGE Spójnia Stargard – MKS Start Lublin 70:65 (21:18, 21:14, 13:17,
15:16)
Spójnia: Tarrant 19, Młynarski 14 (2x3), Śnieg 13, Blackshear 10 (2),
Matczak 8, Steele 6 (2), Kostrzewski, Walczak,
Start: Moore 19, Borowski 14 (1), Dorsey-Walker 12, Laksa 7 (1), Pelczar
3 (1), Jeszke 2, Dziemba 2, Medford 2, Szymański 2, Kemp 2, Gospodarek.
Pozostałe wyniki 1. kolejki:
Śląsk Wrocław - Astoria Bydgoszcz 90:66,
GTK Gliwice - Polski Cukier Toruń 88:74,
Trefl Sopot - Stelmet Zielona Góra 71:76,
King Szczecin - MKS Dąbrowa Gór. 73:67,
Legia Warszawa - HydroTruck Radom 79:57,
Anwil Włocławek - Stal Ostrów Wlkp. (31.08.)
Arka Gdynia - Polpharma Starogard Gd. (17.11.)
Terminarz PGE Spójni na sezon zasadniczy:
27.08.2020
godz. 18:35
PGE Spójnia Stargard - Start Lublin
05.09.2020
godz. 17:35
Trefl Sopot - PGE Spójnia Stargard
11.09.2020
PGE Spójnia Stargard - WKS Śląsk Wrocław
20.09.2020
GTK Gliwice - PGE Spójnia Stargard		
25.09.2020
PGE Spójnia Stargard - King Szczecin		
29.09.2020
Legia Warszawa - PGE Spójnia Stargard		
03.10.2020
PGE Spójnia Stargard - MKS Dąbrowa Górnicza
12.10.2020
Polski Cukier Toruń - PGE Spójnia Stargard
17.10.2020
Enea Astoria Bydgoszcz - PGE Spójnia Stargard
27.10.2020
Stelmet Enea BC Zielona Góra - PGE Spójnia Stargard
31.10.2020
PGE Spójnia Stargard - HydroTruck Radom
08.11.2020
Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard		
12.11.2020
Asseco Arka Gdynia - PGE Spójnia Stargard
20.11.2020
PGE Spójnia Stargard - Polpharma Starogard Gd.
05.12.2020
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. - PGE Spójnia Stargard
12.12.2020
Pszczółka Start Lublin - PGE Spójnia Stargard
20.12.2020
PGE Spójnia Stargard - Trefl Sopot		
23.12.2020
WKS Śląsk Wrocław - PGE Spójnia Stargard
30.12.2020
PGE Spójnia Stargard - GTK Gliwice		
01.01.2020
King Szczecin - PGE Spójnia Stargard		
07.01.2020
PGE Spójnia Stargard - Legia Warszawa		
17.01.2020
MKS Dąbrowa Górnicza - PGE Spójnia Stargard
21.01.2020
PGE Spójnia Stargard - Polski Cukier Toruń
30.01.2020
PGE Spójnia Stargard - Enea Astoria Bydgoszcz
04.02.2020
PGE Spójnia Stargard - Stelmet Enea BC Zielona Góra
28.02.2020
HydroTruck Radom - PGE Spójnia Stargard
06.03.2020
PGE Spójnia Stargard - Anwil Włocławek		
13.03.2020
PGE Spójnia Stargard - Asseco Arka Gdynia
17.03.2020
Polpharma Starogard Gd. - PGE Spójnia Stargard
21.03.2020
PGE Spójnia Stargard - Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.
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Porażka stargardzkich piłkarzy z beniaminkiem z Kalisza

Nieudana inauguracja nowego sezonu
Piłkarze Błękitnych Stargard nieudanie zainaugurowali sezon 2020/21 na II-ligowych boiskach. W wyjazdowym meczu z beniaminkiem rozgrywek,
KKS-em 1925 Kalisz nie zdołali strzelić żadnej bramki, a co gorsza stracili dwie i przegrali ostatecznie, 0:2.

KKS Kalisz to zespół, który w
ubiegłym sezonie wygrał niedokończoną rywalizację w grupie drugiej III ligi. Bardzo dobrze prezentował się w okresie
przygotowawczym notując kilka
wartościowych wyników z wyżej notowanymi przeciwnikami.
W I rundzie Pucharu Polski pokonał spadkowicza z ekstraklasy, Koronę Kielce, choć ostatecznie został zdyskwalifikowany za

obecność na boisku nieuprawnionego zawodnika.
To wszystko sprawiało, że
stargardzianie jechali do Kalisza
ze sporymi obawami, które potwierdziły się na placu gry. Gospodarze od pierwszych minut
spotkania byli częściej w posiadaniu piłki. Stwarzali sobie także więcej okazji podbramkowych. Umiejętności Mariusza
Rzepeckiego sprawdzali jeszcze

Kolejne wzmocnienie białoniebieskich

Nowym zawodnikiem Błękitnych Stargard został 23-letni pomocnik Tomasz Kaczmarek, który do Błękitnych
przeszedł jako wolny zawodnik. Poprzedni sezon spędził
natomiast w drużynie rezerw Lecha Poznań. W inauguracyjnym meczu ligowym przeciwko KKS-owi Kalisz zagrał
przez ostatnie pół godziny meczu.

Tomasz Kaczmarek większość
swojej piłkarskiej kariery spędził w Lechu Poznań. Jako junior występował jednak w zespołach Ewingów Zalewo, Zatoki Braniewo czy Olimpii Elbląg.

KKS 1925 Kalisz – Błękitni Stargard 2:0 (0:0)
Bramki: Tunkiewicz (63`), Majewski (90`)
KKS 1925: Krakowiak - Zawistowski, Waleńcik, Gawlik, Żytko,
Radzewicz - Hiszpański (64` Kaczyński), Łuszkiewicz (83` Szewczyk), Tunkiewicz, Kamiński (83` Chojnowski) - Maćczak (64`
Majewski).
Błękitni: Rzepecki - Theus, Ostrowski, Kujawa, Sitkowski - Rajch
(56` Kaczmarek), Krawczun, Klimek (72` Sawczak), Polkowski,
Ryk - Bochnak (89` Lis).
Pozostałe wyniki 1. kolejki:
Sokół Ostróda - Lech II Poznań 2:0,
Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 2:1,
Chojniczanka Chojnice - Pogoń Siedlce 4:2,
Stal Rzeszów - Górnik Polkowice 2:1,
Bytovia Bytów - Olimpia Grudziądz 2:0,
Motor Lublin - Znicz Pruszków 1:2,
Śląsk II Wrocław - Skra Częstochowa 0:1,
Hutnik Kraków - GKS Katowice 3:2.
Jakubem Sawczakiem i w doliczonym czasie gry ustalił wynik
meczu inaugurującego sezon II-ligowy na 2:0 dla KKS-u.
Błękitni powrócili do Stargardu z zerowym dorobkiem bramkowym i punktowym. Nie po-

radzili sobie z mocnym beniaminkiem z Wielkopolski. Już w
sobotę o godz. 13:00 podejmą
jednak spadkowicza z I ligi, Wigry Suwałki. To będzie okazja do
poprawienia nastrojów.
M.B.

Prezentacja stargardzkiego drugoligowca

Kaczmarek nowym
zawodnikiem
Błękitnych

Tomasz Kaczmarek

w pierwszej połowie meczu Dominik Maćczak czy Bartosz Waleńcik. Doświadczony goalkeeper biało-niebieskich nie narzekał więc na nudę stojąc między słupkami. Do przerwy żadnej ze stron nie udało się ostatecznie umieścić futbolówki w
siatce.
Mogło to się zmienić na początku II połowy. Błękitni rozpoczęli ją odważniej i kilkukrotnie zagościli na polu karnym
przeciwnika. Uderzenie Oskara
Ryka nie trafiło jednak w światło
bramki. Nie powiodły się również ataki Mateusza Bochnaka
czy Marcina Rajcha. Natomiast
gospodarze odpowiedzieli w 63.
minucie celnym uderzeniem zza
pola karnego Roberta Tunkiewicza. Ta bramka ustawiła spotkanie. Do końca pojedynku Kaliszanie pilnowali bowiem dostępu do własnej bramki skupiając
się na defensywie i przeprowadzając szybkie kontry. Po jednej
z takich akcji Mateusz Majewski wygrał pojedynek biegowy z

Z Elblągsa trafił natomiast do
akademii Lecha, a od roku 2014
grał w drugiej drużynie kilkukrotnego mistrza Polski ze stolicy Wielkopolski. W minionym
sezonie na boiskach II ligi rozegrał 19 spotkań strzelając jedną
bramkę (przeciwko Błękitnym
w Stargardzie, mecz zakończył
się wynikiem 2:2).
Jak podkreśla sztab szkoleniowy Tomek ma już spore doświadczenie, od 17 roku życia
gra w seniorskiej piłce, jest zawodnikiem, który dzięki Błękitnym może wybić się wyżej. Ma
duży potencjał, który z pewnością wykorzysta na boisku.
M.B.

„Uniknąć nerwów na finiszu”
Pod koniec ubiegłego tygodnia w siedzibie Błękitnych Stargard odbyła się oficjalna prezentacja II-ligowej drużyny. Przedstawieni zostali nowi członkowie sztabu szkoleniowego oraz kadry zawodniczej. Zaprezentowano ponadto cele na sezon 2020/2021.
W ubiegły czwartek odbyła się
oficjalna prezentacja składu Błękitnych Stargard na rundę jesienną 2020 roku. Prezes klubu
Robert Gajda przedstawił zmiany w sztabie szkoleniowym oraz
omówił plany na nowy sezon.
- Chcemy ogrywać naszych zawodników, a celem sportowym
jest miejsce w środkowej części tabeli. Chcielibyśmy uniknąć także nerwów sprzed miesiąca, kiedy to do ostatnich minut drżeliśmy o utrzymanie –
powiedział prezes Błękitnych.
Jako nowego szkoleniowca drużyny przedstawiono Tomasza
Grzegorczyka, który już niebawem oficjalnie zastąpi na stanowisku Adama Topolskiego. - Jestem wychowankiem Błękitnych
Stargard. Właśnie tutaj jako siedemnastoletni chłopak stawiałem pierwsze kroki w drużynie seniorów. Mam za sobą doświadczenie zdobyte w Niemczech, gdzie pracowałem przez
10 lat. Zdecydowałem się jednak na powrót do kraju. I cieszę
się, że mogę poprowadzić klub

z takimi tradycjami, jak Błękitni – powiedział nowy szkoleniowiec biało-niebieskich. Następnie wspólnie z Jarosławem
Piskorzem przedstawili nowych

zawodników oraz opowiedzieli o krótkim, ale intensywnym
okresie przygotowawczym.

M.B.

Skład Błękitnych Stargard:
Bramkarze: Mariusz Rzepecki, Konrad Skuza, Dominik Sasiak,
Daniel Stereńczak,
Obrońcy: Hubert Krawczun, Jakub Ostrowski, Krystian Kujawa,
Aleksander Theus, Jakub Sawczak, Marcin Konopski, Bartosz Sitkowski, Błażej Klimek, Paweł Pelikan, Paweł Jałoszyński,
Pomocnicy: Dawid Polkowski, Paweł Bednarski, Tomasz Purczyński, Oskar Ryk, Marcin Rajch, Dominik Lis, Wiktor Grzeszczak, Wojciech Kacprzyk,
Napastnicy: Damian Niedojad, Michał Cywiński, Mateusz Bochnak.
Terminarz gier – runda jesienna II ligi:
05.09.2020
godz. 13:00
Błękitni – Wigry Suwałki
12.09.2020
godz. 18:00
Motor Lublin – Błękitni
19.09.2020
godz. 15:00
Błękitni – Bytovia Bytów
26.09.2020
godz. 17:00
Chojniczanka Chojnice - Błękitni
30.09.2020
godz. 17:00
Błękitni – Stal Rzeszów
03.10.2020
godz. 18:00
Sokół Ostróda – Błękitni
10.10.2020
godz. 15:00
Błękitni – Hutnik Kraków
17.10.2020
godz.17:00
GKS Katowice – Błękitni
24.10.2020
godz. 15:00
Błękitni – Lech II Poznań
04.11.2020			
Górnik Polkowice – Błękitni
08.11.2020
godz. 13:00
Błękitni – Pogoń Siedlce
14.11.2020
godz. 17:00
Olimpia Grudziądz – Błękitni
21.11.2020
godz. 13:00
Błękitni – Znicz Pruszków
28.11.2020
godz. 17:00
Olimpia Elbląg – Błękitni
02.12.2020
pauza
05.12.2020
godz. 13:00
Błękitni – Skra Częstochowa
12.12.2020
Garbarnia Kraków - Błękitni
511 407 627
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W te wakacje
w mieście sporo się
działo
Czas wakacyjnego odpoczynku dobiegł końca. Mimo
pandemii dużo się działo na os. Lotnisku, w Młodzieżowym Domu Kultury, Stargardzkim Centrum Kultury
oraz w Muzeum Archeologiczno-Historycznym.

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
Dyżur nocny
Przychodnie Poradnie
Szpital Centrala
Przychodnia nr 6
Poradnia Medycyny Pracy
Fam Med
NZOZ „Zachód”

Atrakcją dla dzieci było samodzielne smażenie kiełbasek

Jak co roku wielu młodych
mieszkańców naszego miasta
wzięło udział w półkoloniach.
To ciekawa propozycja na spędzenie lata w mieście. Ponad 100
dzieci bawiła się na zajęciach
zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”.
Oprócz aktywności na miejscu
było wiele wycieczek, m.in. nad
Miedwie, do Puszczy Bukowej, a
także nad Jezioro Krzemień. Zabawa za każdym razem jest tak
dobra, że niektórzy korzystają z
niej co roku, niecierpliwie wyczekując kolejnych wakacji.
Tradycyjnie dużo działo się w
MDK i SCK. Uczestnicy półkolonii chętnie wykonywali prace
plastyczne i tworzyli własne rękodzieło. Oglądali też filmy w
kinie SCK. Przy dobrej pogodzie nie zabrakło aktywności
na świeżym powietrzu – sportowych zabaw i pieszych wędrówek. Coś ciekawego przygotowali również pracownicy muzeum. Młodzi stargardzianie

odkrywali tajemnice z przeszłości, a także brali udział w miejskiej grze. Aktywne lato spędzone w mieście to dowód na to, że

Dzieci uczestniczyły w wycieczkach,
podczas których poznawały przyrodę

wcale nie trzeba daleko wyjeżdżać, by w wolnym czasie doskonale się bawić.
Info UM/opr red

91 578 54 66

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

Sporo atrakcji dla dzieci przygotowało Stargardzkie Centrum Kultury
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
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
PRACA

5 0 g r za

• Zatrudnię kierowcę C+E,
może być emeryt, również
dorywczo, kraj. Tel. 783
678 674

s ł ow o

NIERUCHOMOŚCI

• 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
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
ROLNICTWO

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

• Blacharza/lakiernika/mechanika zatrudnię - tel.
603-742-034
• Kupię każdy ciągnik rolniczy – stan obojętny, tel. 694
400 305
• Kurki
odchowane
600539790
• Sprzedam
mieszankę
zbożową, kosiarkę dyskową,
kombajn zbożowy Bizon,
przyczepa jednoosiowa, beczka do wody 3000 l, przyczepa ośmiotonowa, dmuchawa
do zboża, żmijka, obora do
wynajęcia na działalność. Tel.
667 477 772
• Koszenie
mulczowanie
łąk. Belowanie siana i
słomy, tel 608 01 39 95
• Ziemniaki paszowe. 608 01
39 95
• Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718
USŁUGI

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

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

• Sprzedam płyty warstwowe. Tel. 507 893 890
• Kupię stare polskie komiksy
i literaturę polską. Tel. 790
716 816
• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816

• 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

• 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

01.09.2020 r. „Apteka Numer Jeden”
ul. Piłsudskiego 16
91-391-79-17

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT

02.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
03.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

04.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
05.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
06.09.2020 r. „Zachodnia”
oś. Zachód B14
(PIOTR I PAWEŁ)
91-573-38-79
07.09.2020 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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511 407 627

