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Prezydent do uczniów Kierowcy będą mieli łatwiej

W tym roku 1 września życzę
wszystkim uczniom, żeby pomimo reżimu sanitarnego ten
powrót do szkoły był czasem
radości. Słyszałem, jak wielu z
Was stęskniło się już za nauką w
tradycyjnym wydaniu. Rozwijajcie swoje pasje oraz zainteresowania i budujcie dobre relacje
z rówieśnikami
Rodzicom chcę powiedzieć,
że oddajecie Państwo dzieci w
bardzo dobre ręce. Kadra zarządzająca naszymi placówka-

mi oświatowymi starała się jak
najlepiej przygotować do tego
nowego roku szkolnego. Dyrektorzy ze swoimi pracownikami
poświęcili bardzo dużo czasu
na to, żebyście również Wy czuli się bezpieczni oddając swoje
dzieci do żłobka, przedszkoli i
szkół.
Drodzy nauczyciele, tyle razy
widzieliśmy już, że podchodzicie do swoich zadań w poczuciu
misji. Wiem, że i tym razem tak
będzie. Życzę, by dopisywała
Państwu ogromna satysfakcja,
którą potraficie czerpać ze swojej pracy. Życzę też przekonania,
że stworzyliście Waszym podopiecznym świetne perspektywy do rozwoju. Dziękuję także
wszystkim pracownikom administracji i obsługi.
Dobrego, ZDROWEGO roku
szkolnego dla wszystkich!
Rafał Zając -Prezydent
Stargardu

Pożar pomieszczenia
gospodarczego w Poczerninie
W miniony poniedziałek
31 sierpnia na jednej z posesji w miejscowości Poczernin
w Gminie Stargard doszło do
niegroźnego pożaru.
Na miejsce zdarzenia zostali zadysponowani strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Sownie. Po przybyciu strażaków
na miejsce zdarzenia okazało
się, że pożarem objęte jest pomieszczenie gospodarcze w jednym z budynków znajdujących
się na terenie posesji.
W wyniku zdarzenia nikt nie
został poszkodowany.

Strażacy z OSP Sowno zostali zadysponowani do pożaru w pomieszczeniu gospodarczym w miejscowości Poczernin.
Foto. OSP Sowno

W miniony piątek udostępniono kierowcom drogę wspomagającą Niedźwiedź-Zdunowo. Podpisana została również umowa na kontynuację budowy drogi S3 z Troszyna do
Świnoujścia.
Droga wspomagająca Niedźwiedź-Zdunowo realizowana była
w ramach budowy drugiej jezdni
obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi
S10. Oddano ją do ruchu na kilka miesięcy przed zakończeniem
prac przy drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki. Nowa droga o
długości 3,2 km ułatwi komunikację lokalną pomiędzy miejscowością Niedźwiedź i szczecińskim osiedlem Wielgowo-Zdunowo. W całości prowadzi przez tereny leśne. Jej powstanie umożliwi również zlikwidowanie skrzyżowania DK10 z drogą do miejscowości Niedźwiedź na zachód
od węzła Kobylanka. Nowa jezdnia zapewni alternatywę dla ruchu wolnobieżnego i lokalnego.
Brak drogi wspomagającej na
odcinku Niedźwiedź-Zdunowo
uniemożliwiał oznakowanie DK
10 na tym fragmencie jako drogi ekspresowej. Dotychczas drogą ekspresową na fragmencie
DK10 od Szczecina do Stargardu
była tylko obwodnica Stargardu.
Jednojezdniowa obwodnica Kobylanki i dwujezdniowy odcinek
Szczecin-Motaniec nie spełniały
wymagań dla drogi ekspresowej.
Dlatego w ramach budowy drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki przewidziano również budowę
drogi wspomagającej. Umożliwi
to uzyskanie klasy drogi ekspresowej przez cały odcinek DK10
od granicy Szczecina do początku obwodnicy Stargardu. Druga jezdnia obwodnicy Kobylanki powinna być gotowa do końca
tego roku.
Ekspresówką do Świnoujścia
W piątek przedstawiciele Gene-

Droga Niedźwiedź- Szczecin Zdunowo zdjęcie stowarzyszenie Kobylanka gminą
dla swoich mieszkańców

ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad podpisali umowy na
realizację S3 od Świnoujścia do
Troszyna. Kontrakty obejmują
budowę odcinków Świnoujście-Dargobądz i Dargobądz-Troszyn. Łączna długość obu odcinków to 33 km, a wartość umów
to 1 368 mln zł. Inwestycja ma
się zakończyć w II kwartale 2024
roku. W ramach zawartych umów
wykonawcy opracują projekty
budowlane, uzyskają decyzje o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie zrealizują roboty budowlane. Droga S3 na
odcinku Świnoujście-Troszyn będzie miała dwie jezdnie po dwa
pasy ruchu w każdą stronę. W ramach kontraktów powstanie siedem węzłów drogowych. Budowa dwujezdniowej drogi będzie
się wiązała z przebudową istniejących i budową nowych obiektów
mostowych. Na obwodnicy Wolina powstanie most dla drugiej
jezdni S3, bliźniaczy dla obecnego

mostu łukowego. Również na obwodnicy Międzyzdrojów powstanie druga estakada. Za realizację
inwestycji na odcinku Świnoujście-Dargobądz będzie odpowiadała firma Polaqua, a na odcinku
Dargobądz-Troszyn konsorcjum
firm Polbud Pomorze, INTOP
Szczecin i PRD Nowogard.
Odcinek S3 Świnoujście-Troszyn jest niezbędny do
ukończenia całej, blisko 500-kilometrowej drogi od Bałtyku do
granicy z Czechami. Wszystkie
pozostałe fragmenty tej drogi już
istnieją lub są w realizacji. Całą
trasą pojedziemy w 2024 roku.
Ważne jest również znaczenie gospodarcze tej części S3, ze względu na skomunikowanie portu
morskiego z terminalem promów
morskich i gazoportu w Świnoujściu. Dodatkowo droga S3 będzie
się łączyła z tunelem pod Świną,
który obecnie jest budowany w
Świnoujściu.
MP

Kolonia Grobowo, skrzyżowanie Struga i Okrzei

Dachowanie osobówki i
kolizja dwóch osobówek
W miniony wtorek (1.09) na drogach naszego powiatu doszło do kilku zdarzeń drogowych. Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń ciała.

Na skrzyżowaniu ul. Struga i Okrzei kierująca Renault nie ustąpiła pierwszeństwa kierowcy Peugota w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. Foto. Stoją!Stargard

Do pierwszego zdarzenia doszło w godzinach rannych o 6.45.
Jak poinformował nas rzecznik
prasowy stargardzkiej Policji podkom. Krzysztof Wojsznarowicz
na skrzyżowaniu ulicy Struga i
Okrzei kierująca pojazdem marki Renault nie ustąpiła pierwszeństwa kierującemu pojazdem marki Peugeot w wyniku czego doszło
do zderzenia pojazdów. Kierujący
byli trzeźwi i nie doznali obrażeń

Na wysokości kolonii Grabowo 30-letnia kierująca Oplem Astra straciła panowanie nad
pojazdem w wyniku czego auto zjechało z drogi i dachowało. Foto. Stoją!Stargard

ciała. Sprawczyni kolizji została
ukarana mandatem karnym.
Tego samego dnia około godziny 17 doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Na wysokości
kolonii Grabowo 30-letnia kobieta jadąca pojazdem marki Opel
Astra nie dostosowała prędkości

do warunków panujących na drodze, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi a następnie wpadło
do przydrożnego rowu i dachowało. Kobieta była trzeźwa i w
wyniku zdarzenia doznała powierzchownych obrażeń ciała.
511 407 627
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Rząd szykuje redukcję zatrudnienia w administracji publicznej

Czy będą zwolnienia w UM?
Kraj obiegła informacja, że przy okazji rekonstrukcji rządu, pracę może stracić 2,5 tys. urzędników zatrudnionych w administracji rządowej. Niewykluczone, że skala przewidywanych zwolnień zwiększy się. Zaczynają się rodzić pytania, czy redukcje nie sięgną również szczebla administracji
samorządowej.

Rodzi się pytanie, czy zapowiadane redukcje zatrudnienia w administracji rządowej, nie dotkną również samorządu

Jak się dowiadujemy, przerost
w administracji rządowej oscyluje w granicach 4%. I plan zakłada wprowadzenie zwolnień
minimalnych właśnie na tym
poziomie. Cięcia w kadrach
będą dotyczyć m.in. osób, które
osiągnęły już uprawnienia emerytalne. Redukcje mogą objąć
m.in. urzędy obsługujące organy administracji państwowej w
województwie, a także jednostki nadzorowane przez premiera
czy ministra kierującego działem administracji rządowej. Redukcje mogą też nastąpić w podległych rządowi urzędach wojewódzkich jak ZUS, KRUS czy
NFZ. Jak czytamy w podjętej w
tej kwestii uchwale rządowej:

„działania dotyczące zmniejszenia zatrudnienia wiążą się z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi przez pandemię COVID-19, które wpływają na wzrost deficytu budżetu
państwa.” Za przeprowadzenie
redukcji w administracji rządowej będzie odpowiadał Michał
Dworczyk, szef kancelarii premiera.
Teraz rodzi się pytanie, czy
kolejnym krokiem nie będą próby dokonania cięć także w administracji samorządowej.
O
komentarz
poprosiliśmy Zdzisława Rygla, sekretarza miasta - Prawda jest taka,
że na dzień dzisiejszy opieramy się wyłącznie na informacji

medialnej, więc nie ma żadnych
konkretów. Trudno przypuszczać, żeby decyzje podejmowane przez premiera, mogły dotyczyć w jakimkolwiek stopniu
administracji samorządowej –
mówi Z. Rygiel – Istnieje w naszym kraju co prawda tylko jedna administracja publiczna, ale
w jej ramach jest zarówno administracja państwowa jak i samorządowa. Tutaj premier nie
ma właściwie możliwości bezpośredniej ingerencji, ponieważ
to, ilu pracowników jest zatrudnionych w danej jednostce samorządowej, zależy po pierwsze od ilości mieszkańców a po
drugiego od rodzaju i stopnia
trudności spraw, jakie są prowadzone. Staramy się, aby ilość
pracowników, która jest zatrudniona w danej jednostce pozwalała na sprawną realizację zadań
na określonym poziomie – wyjaśnia.
- Tak więc dzisiaj zapowiadane redukcje są traktowane raczej jako spekulacje na temat
elementu pewnego programu,
który być może będzie realizowany – mówi Z. Rygiel w kontekście przewidywanych redukcji będących wynikiem zapowiadanej rekonstrukcji rządu.
Czytałem niedawno wypowiedź

Kierowcy MPK testowali
ekologicznego busa
Zakończył się kolejny test przeprowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji.
Tym razem po ulicach Stargardu jeździł elektryczny bus marki MAN. Kierowcy sprawdzali
najnowszy prototyp pojazdu. W przyszłości taki ekologiczny bus zasili flotę MPK.

Kierowcy MPK testowali ekologicznego busa, który w przyszłości pojawi się na
stargardzkich ulicach.

W lutym pasażerowie mogli przetestować komfortowego Mercusa
TGE City, który ma 17 miejsc siedzących. Teraz na stargardzkich ulicach sprawdziła się mniejsza, 9-osoredakcja@dziennikstargardzki.pl

bowa wersja z napędem elektrycznym. Oba pojazdy są dostosowane
do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Bus na prąd to prototyp –
trafił do naszego miasta na kolejne

testy przed pierwszym przewozem
pasażerów. Kierowcy MPK przekazali producentowi wskazówki, dzięki którym jazda może być jeszcze
bardziej komfortowa i bezpieczna.
Koszt takiego elektrycznego pojazdu to około 220 000 zł. Jednorazowe ładowanie pozwala pokonać nawet do 140 km. Bus z napędem elektrycznym jest ekologiczny
– podczas jazdy nie emituje zanieczyszczeń do środowiska. Taki pojazd ma już u siebie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Służy w codziennej pracy
MPGK, a dzięki charakterystycznej
grafice można go łatwo rozpoznać
na ulicach Stargardu. Elektryczny samochód posiada także Straż
Miejska.
Info UM/opr red

wicepremier Emilewicz, z której
wynikało, że w pierwszej kolejności ma to dotyczyć osób, które uzyskały uprawnienia emerytalne. Z drugiej jednak strony,
zapoznałem się z wypowiedzią
związkowców, którzy przyjmują z niedowierzaniem takie informacje, dlatego że, podległe
rządowi, zarówno ZUS, Urząd
Skarbowy, Sanepid jak i Główny Inspektorat Weterynarii stanowią dziś miejsca, gdzie zdecydowanie brakuje kadr. I nie
dość, że występują wakaty, to
jeszcze pensje tam są na bardzo
niskim poziomie. Więc podejmowanie takie rodzaju decyzji
zupełnie uderzałoby w realizację
bieżących zadań. Więc naprawdę trudno sobie wyobrazić, co
ewentualnie miałoby się wydarzyć – zaznacza sekretarz.
Mimo że przewidywane cięcia
w administracji rządowej nie są
jeszcze udziałem samorządów, a
tym bardziej naszego stargardzkiego, to jednak podobnie jak
w przypadku administracji rządowej, pandemia spowodowała zredukowanie dochodów budżetowych i zmusiła miasto do
pewnych redukcji w administracji, ale na razie na zasadzie nieodtwarzania stanowisk opróżnionych przez urzędników, któ-

rzy osiągnęli wiek emerytalny,
co ma przynieść konieczne w
obecnym czasie oszczędności.
- Prezydent miasta podjął taką
decyzję w formie zarządzenia,
które zamraża ewentualną możliwość odtwarzania stanowisk
w tej sytuacji, która obecnie ma
miejsce, bo jeszcze do końca nie
wiemy, jakie skutki dla budżetu
miasta będzie miało to, co działo się w okresie I półrocza, kiedy wybuchła pandemia i wprowadzono obostrzenia powodujące często brak możliwości realizacji zadań przez zakłady pracy. To się przekłada na mniejsze
wpływy z podatku zarówno PIT
jak i CIT – mówi Zdzisław Rygiel - Więc trudno nam powiedzieć w tej chwili, jaki to może
mieć wpływ na efekty jeśli chodzi o możliwości realizacji zadań przez miasto. Stąd właśnie
wyniknęła decyzja prezydenta,
by zamrozić ewentualną możliwość odtwarzania stanowisk.
Natomiast nie chodziło o to, że
będziemy redukować liczbę zatrudnionych, bo to mogłoby
mieć wpływ na jakość realizowanych zadań, chociaż do końca wykluczyć żadnej sytuacji nie
można – podkreśla sekretarz.
Piotr Słomski
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Minęła rocznica został swąd
Minęły obchody okrągłej bo 40 rocznicy Sierpnia -80 czyli rocznicy powstania NSZZ
S a przede wszystkim powszechnego zrywu Polaków, który po latach zaowocował odzyskaniem wolności i suwerenności państwowej i tej ostatniej to na tyle na ile jest ona
możliwa w realiach polityczno- ekonomicznych global-świata.

Tegoroczne obchody, jak to
już jest normą polityki historycznej aktualnie rządzących,
były szczególnie nacechowane
propagandą a używając określeń bardziej obrazowych kłamstwem, obmową i oczernianiem
jednych połączonymi z fałszywą i bezpodstawną gloryfikacją
innych – swoich. To wszystko z
użyciem niezawodnych narzędzi propagandowych czyli mediów narodowych z TVP na
czele.
Już klasycznym przykładem
podłej manipulacji uprawianej
od lat jest stałe plucie na Lecha Wałęsę niekwestionowanego historycznie przywódcę zarówno związku jak i ruchu Solidarność. Aktualna propaganda chce sprowadzić działalność
Wałęsy do „bycia Bolkiem”, zohydzić jego osobę na wszystkie
sposoby. Nic dziwnego, że w
rocznicę 31 sierpnia gdy nie da
się wyciąć Wałęsy z istniejących
nagrań z najważniejszych wydarzeń tamtego czasu to obarcza
się ich emisje komentarzem oblewającym Wałęsę ściekiem pomyj zaczerpniętych chyba prosto z Czajki.
Prawidłowością jest, że szczególną niechęć do Wałęsy, szczególną agresywność i zwykłe w
stosunku do niego chamstwo
wykazują ludzie, którzy sami
to nawet do płota stoczniowego nie podeszli nie mówiąc i
jakimkolwiek skoku na druOgłoszenie

gą stronę. A znam takich pełnych pogardy dla wałęsowych
rzekomych zdrad z komunistami, co to ujawnili swój „antykomunizm” dopiero dobrze po
89 roku. Zupełnie też groteskowo brzmi obmowa Wałęsy w ustach osób, które same
były funkcjonariuszami komunistycznego systemu a dzisiaj usadowili się wśród aktualnie rządzących. Oczywiście jak
każdy fałsz historyczny (np. komunistyczny) tak i ten się skończy gdy skończy jego polityczny
protektorat a ten kiedyś wybory
przegra … wtedy wrócą na swoje miejsce historycy zamiast agitatorów, wróci prawda zamiast
propagandy wrócą fachowcy zamiast łowcy synekur.
Jeśli już o fachowcach to na
nich też nie ma ostatnio zapotrzebowania- liczy się uległość a
ta cecha jest zaprzeczeniem fachowości. O tym szczególnym
aspekcie postulatów zapisanych
także w Porozumieniach Sierpniowych pisze w tych dniach
Paweł Kukiz.
Dziś 40 rocznica podpisania
porozumień sierpniowych (21
postulatów Solidarności).- pisze Kukiz- Nie będę analizował,
co zrealizowano z każdego postulatu z osobna ale szczególnie
irytujące jest to, że od czterdziestu lat nie zmieniło się absolutnie nic w zakresie postulatu 13go. A brzmiał on: «wprowadzić
zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji,
a nie przynależności partyjnej
(...)». Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że «za komuny» łatwiej
było bezpartyjnemu objąć kierowniczą funkcję w spółce skarbu państwa niż obecnie. Po
1989 roku wręcz zasadą stało się
obsadzanie stanowisk «swoimi»
przez partię, która wygrała wybory ..Oczywiście o jakiejkolwiek fachowości nie ma mowy.
Spółki skarbu państwa (czy-

li teoretycznie nasze, obywatelskie) traktowane są jako partyjny łup do podziału pomiędzy
towarzyszami w charakterze nagród i synekur.
Jako partyjny łup do podziału
traktowane są dzisiaj nie tylko
spółki SP, o których wspomina
Kukiz, ale wszystkie stanowiska
publiczne zależne od rządzących. Tegoroczne obchody pokazują, że w istocie tak traktowana jest sama Polska w tym
jej historia. Konsekwencją tego
partyjnego zawłaszczania polskich świętości jest niezapraszanie na obchody Rocznicy Sierpnia, urzędowo organizowanych,
pewnych osób, niewątpliwie zasłużonych dla Solidarności (a
wiec także dla Polski), których
rządzący klasyfikują jak swoich
przeciwników. Niestety włącza
się do takiego żałosnego procederu w wielu miejscach również
uległy obecnej władzy związek.
Solidarność tworzyli a więc
wolność odzyskiwali ludzie nie
ulegli ale bezkompromisowi jeśli idzie o wartości. Bo świat
wartości nie znosi kompromisów. Znany aktor Krzysztof
Majchrzak mówi w jednym z
wywiadów : „nie ma takich pieniędzy, za które warto by wyrzec się siebie, to płacenie za
to skur... jest zdecydowanie za
marne. Jestem prosty chłopak gardzę kur..., zwłaszcza tanimi.
Ale zostawmy już tych stroskanych o swoją karierę misiów….”.
rzeczywiście zostawmy partyjnych „misiów” ich czas minie.
Ci którym zależy pamiętają
w tych dniach sierpniowych o
słowach poety Adama Asnyka:
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy/ Choć macie sami doskonalsze wznieść;/Na nich się jeszcze święty ogień żarzy/I miłość
ludzka stoi tam na straży/I wy
winniście im cześć!
Marek Słomski

Odeszli do wieczności...

Pochówki 2.09.2020
DANUTA KUCHARSKA, lat 85, zmarła 30.08
Pogrzeb odbył się o godz. 10.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 3.09.2020
ZENON JANIK, lat 72, zmarł 30.08
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Nowym Cmenatrzu
MARIA LEOKADIA NOWACKA, lat 81, zmarła 31.08
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 4.09.2020
JULIA KASPRZAK, lat 20, zmarła 27.08
Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 8.00 w Kościele
pw. Miłosierdzia Bożego
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00 na Nowym Cmentarzu
WIESŁAWA GARCZYŃSKA, lat 75, zmarła 31.08
Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 9.00 w Kościele
pw. Miłosierdzia Bożego
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu

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

515 133 319

Dowóz do 30 km gratis
511 407 627
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Norbert Śliwa przeciw maseczkom
Radny miejski Norbert Śliwa wziął udział w kontrowersyjnej akcji „Zadbaj o zdrowie. Zdejmij maseczkę”, czym wywołał dyskusję lokalnej opinii
publicznej.
Pytamy więc radnego, co
było dla niego motywem wzięcia udziału w tej akcji - Przede
wszystkim chcę powiedzieć,
że nie mam na celu negowania
istnienia koronawirusa – podkreśla w rozmowie z Dziennikiem Stargardzkim Norbert
Śliwa - Wirus ten istnieje i stanowi zagrożenie. Natomiast
to, czemu chciałem nadać wyrazu to przede wszystkim apel
o zachowanie zdrowego rozsądku w tej całej sytuacji związanej z pandemią. Oczywiście,
że musimy dla naszego dobra
zastosować się do reżimu sanitarnego, ale musimy też zrozumieć, że każdy z nas jest
często zmuszony do dostosowania się do restrykcji w zakresie swoich własnych możliwości – podkreśla.
- Dla przykładu, niektórzy
z nas nie mogą nosić masecz-

ki ze względów zdrowotnych.
Osobiście zmagam się z astmą
i maseczka stanowi dla mnie
wręcz zagrożenie dla zdrowia.
Zamiast maseczki staram się
mieć przyłbicę, która jak wiemy również chroni dostatecznie przed emisją wirusa. Jednakże jeśli zobaczymy kogoś,
kto nie ma maseczki, to zanim
go upomnimy, zastanówmy
się, czy czasami taka osoba nie
może jej mieć właśnie z powodów zdrowotnych, ale jednocześnie zachowuje pozostałe
obostrzenia, jak dezynfekcja
rąk, zachowanie dystansu społecznego itp. – zaznacza radny.
- W tym miejscu, jako radny, apeluję nie tylko o zdrowy rozsądek, ale jednocześnie
domagam się pełnej i rzetelnej informacji na temat realnego zagrożenia, jakie stanowi covid. Niestety jeśli widzi-

my czołowych polskich polityków, którzy niejednokrotnie
występowali na wiecach bez
maseczki, widać nie przejmując się za bardzo koronawirusem, to jaki ma iść z tego przekaz dla społeczeństwa. Ludzie
są zdezorientowani – stwierdza N. Śliwa.
- Panika, jaka moim zdaniem, jest wywoływana wokół
tego tematu, czyli pandemii,
jest wprost ograniczaniem
wolności i traktowaniem ludzi jako bezrozumnych. Uważam, że Polacy, czyli siłą rzeczy też stargardzianie, zawsze
byli rozsądni, i nie ma potrzeby nakręcania takiej spirali napięcia społecznego. Uważam, że każdy z nas wie, że należy zachować ostrożność –
kończy.
Piotr Słomski

MOPS

Nowa dyrektor oficjalnie
rozpoczęła pracę
Małgorzata Olejnik objęła stanowisko dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
To osoba o dużym doświadczeniu zawodowym – również na stanowiskach kierowniczych.

Małgorzata Olejnik objęła stanowisko
dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej

Nowa dyrektor stargardzkiego MOPS przez wiele lat pracowała w obszarze polityki społecznej w Szczecinie. Teraz pokieruje
ośrodkiem w naszym mieście.
- To dla mnie duże wyzwanie,
ale jestem pozytywnie nastawiona. W pracy cenię przede wszystkim zgrany i dobrze rozumiejący
się zespół. Cenię również pomysłowość i otwartość w wyrażaniu
swojego zdania. Liczę, że ośrodek
nadal będzie tak dobrze funkcjonował, a z czasem uda się nam
wdrożyć jeszcze lepsze rozwiązaredakcja@dziennikstargardzki.pl

nia – również związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych –
mówiła Małgorzata Olejnik.
Nowa dyrektor MOPS ma wieloletnie doświadczenie w pracy
samorządowej. Uczestniczyła w
tworzeniu innowacyjnych projektów skierowanych do różnych
grup społecznych. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Szczecinie, a przez 7 lat była
dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych w szczecińskim Urzędzie Miasta. Doświadczenie zawodowe zdobywała również podczas pracy w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

oraz w Wojewódzkim Zespole
Pomocy Społecznej w Szczecinie.
Nowa dyrektor MOPS ukończyła administrację na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest też absolwentką studiów podyplomowych
z zakresu organizacji i administrowania pomocą społeczną w
Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, a także kierunku zdrowie publiczne – marketing i zarządzanie w ochronie
zdrowia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.
Małgorzata Olejnik zastąpiła na
stanowisku szefowej MOPS Danutę Bojarską, która kierowała
jednostką przez 29 lat.
Info UM/opr red

Nowa dyrektor w pracy ceni zgrany i dobrze rozumiejący się zespół

Radny Norbert Śliwa i wywołująca dyskusję akcja -Zadbaj o zdrowie. Zdejmij maseczkę

Kolejne mieszkanie
wspomagane czeka
na lokatorów
Już wkrótce zamieszkają w nim osoby z zaburzeniami
rozwoju, w tym również z autyzmem i zespołem Aspergera. Pod okiem doświadczonych opiekunów będą się uczyć
wykonywania codziennych domowych czynności.
- Tego rodzaju wsparcie jest
ważne zarówno dla samych lokatorów tego mieszkania, ale również dla ich rodzin. Wytchnienie
od codziennej opieki bez wątpienia okaże się bardzo potrzebne. Stargard poszerza wachlarz
mieszkalnictwa wspomaganego.
To sprawia, że stajemy się coraz
lepszym miastem do życia dla
ludzi z różnych grup społecznych – mówił prezydent Rafał
Zając.
Osoby z autyzmem zamieszkają w odnowionym lokalu w jednej ze zmodernizowanych kamienic. W ramach unijnego projektu „Azymut – Samodzielność”
przeprowadzono gruntowny remont trzypokojowego mieszkania. Pozyskano także środki na
pełne wyposażenie oraz szkolenia dla opiekunów. Pierwsi lokatorzy pojawią się tam jeszcze
w tym roku. Będą to osoby pełnoletnie, które rozpoczną naukę
samodzielnego życia. Zadbają o
nich wykwalifikowani terapeuci
z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego star-

Mieszkanie powstało w kamienicy należącej do Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

gardzkiego oddziału Krajowego
Towarzystwa Autyzmu.
Kolejne mieszkanie wspomagane powstało w kamienicy Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W naszym mieście od lat z powodzeniem realizujemy tego typu projekty. Na wsparcie mogą liczyć
m.in. osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, a także osoby
wychodzące z bezdomności oraz
młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą.
Mieszkalnictwo wspomagane
w Stargardzie jest uznawane za
wzór dla innych miast w Polsce,
które wprowadzają u siebie podobne rozwiązania.

Info UM/opr red
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Święto plonów w Gminie Ińsko
W minioną sobotę 29 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Gminie Ińsko. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta. Po nabożeństwie uczestnicy dożynek udali się do Ińskiego Centrum Kultury.

Dalsza część uroczystości oraz ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy odbyła się w Ińskim Centrum Kultury

Jak nakazuje tradycja każde
sołectwo przygotowało wieniec
dożynkowy. Po nabożeństwie
komisja konkursowa oceniła
wszystkie wieńce i nagrodziła
te najpiękniejsze. Wybór nie był
łatwy dlatego dlatego pierwsze
miejsce przyznano dla Gminy
Ińsko i Sołectwa Storkowo.
Pan Adam Sikorski pochwalił się wyhodowaną dorodną dynią. Mieszkańcy Sołectwa Czertyń przygotowali stoisko z wyrobami z własnej hodowli.
Info UG Ińsko/opr red

Za tegoroczne plony podziękowali
rolnicy z Gminy Stargard
W związku z pandemią koronawirusa tegoroczne obchody dożynkowe są inne niż zwykle. Są symboliczne i pozbawione części artystycznej.

W minioną niedzielę odbyły się dożynki w Strachocinie w Gminie Stargard

W minioną niedzielę, 30 sierpnia za tegoroczne plony dziękowali rolnicy z Gminy Stargard. Dożynki odbyły się w miejscowości
Strachocin i jak nakazuje tradycja
rozpoczęły się Mszą Świętą. Przedstawiciele sołectw przybyli z symbolicznymi koszami, nie zabrakło
też pięknych wieńców. Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski skierował słowa uznania do rolników,
którzy zmagali się w tym roku z suszą i gradobiciem. Na uczestników
mszy oraz przybyłych gości czekała grochówka i słodki poczęstunek.
Info UG Stargard/opr red

Wsparcie finansowe dla Gminy Chociwel
i Warsztatów Terapii Zajęciowej
Powiat Stargardzki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotację na budowę podjazdu przed budynkiem Zespołu Placówek Oświatowych w
Chociwlu oraz na remont i doposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stargardzie.
Dofinansowanie na budowę podjazdu, Gmina Chociwel otrzymała w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”.
Dotacja pokryje 45 proc. kosztów
zadania, którego termin realizacji
ostatecznie upłynie do końca listopada 2021 r. Przyznana dotacja wynosi ogółem blisko 39 tys. zł. Podjazd usunie jedną z głównych barier,
utrudniających osobom poruszającym się na wózku dostęp do pomieszczeń chociwelskiego Zespołu Placówek Oświatowych, gdzie
mieści się m.in. sala widowiskowosportowa, stanowiąca także miejsce
spotkań mieszkańców.
Umowę na realizację inwestycji

w imieniu Starostwa Powiatowego
podpisała Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska i Wicestarosta Joanna Tomczak, Gminę Chociwel reprezentowali Burmistrz Stanisław
Szymczak i Skarbnik Gminy Janina
Sarnecka.
Kolejną umowę Powiat Stargardzki zawiera z Kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, pośrednicząc w przyznaniu z PFRON- u
dotacji umożliwiającej remont i doposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stargardzie. Fundusz przekazał na ten cel ponad 41,6 tys. zł,
co stanowi 80 proc. kosztów całkowitych projektu. Prace remontowe,

Po nabożeństwie odbył się korowód z wieńcami dożynkowymi

wraz z kupnem wyposażenia mają
być wykonane także do końca listopada przyszłego roku. Umowę podpisała już Starosta Stargardzki, dokument czeka teraz na podpisy, jakie złożą przedstawiciele władz stargardzkiego Koła.
Za realizację wszystkich projektów, zgodnie z przyjętym programem wyrównywania różnic między
regionami odpowiada Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, opiniując i weryfikując wnioski, składane
przez samorządy, stowarzyszenia i
organizacje pozarządowe.

Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Pochód w korowodzie umilała kapela ludowa

Sołectwo Czertyń przygotowało stoisko z wyrobami z własnej hodowli
ogłoszenie

Burmistrz Chociwla
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki zabudowanej o nr geod. 363/1 położonej w obrębie 1 m. Chociwel
przy ul. Studzianki, o powierzchni
0,1848 ha, KW SZ1T/00113372/6; Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 108.600,00 zł ; wadium 5430,00 zł Przetarg odbędzie
się w dniu 6 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52 o godzinie odpowiednio 10.30. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chociwlu, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chociwel.pl oraz na stronie Urzędu
Miejskiego w Chociwlu www.chociwel.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chociwlu pokój 23 lub
pod nr tel. 91 5622024 w. 121.

Burmistrz Chociwla
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chociwlu, przy ulicy Armii Krajowej 52
oraz na stronach internetowych www.chociwel.pl
i www.bip.chociwel.pl podany jest do wiadomości wykaz nieruchomości nr 10/2020 z dnia
03.09.2020 r. przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podaje się do wiadomości przez okres
21 dni, tj. od dnia 04.09.2020 r.
511 407 627
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Dolicki DPS ze wsparciem
finansowym od Marszałka

Puls Gmin

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach otrzymał dofinansowanie w ramach projektu „Razem dla DPS”. Umowę z Wicemarszałkiem Województwa Olgierdem Kustoszem podpisała Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska wraz z Wicestarostą Joanny Tomczak w
obecności Ewy Danickiej, dyrektor dolickiego DPS.

Umowę z Wicemarszałkiem Województwa Olgierdem Kustoszem podpisała Starosta
Stargardzki Iwona Wiśniewska oraz dyrektor dolickiego DPS Ewa Danicka

Dofinansowanie
przekazane przez samorząd województwa, przeznaczone jest m.in.
na dodatkowe wynagrodzenia
dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
którzy od pierwszych chwil po
ogłoszeniu stanu epidemii, dokładali wszelkich starań, by zabezpieczyć mieszkańców domu
przed wirusem. Pozwoli także
w jeszcze pełniejszym zakresie
na zapewnienie ochrony zarówno podopiecznych, jak i kadry
przed zakażeniem.

Kadra dolickiego DPS stanęła
na pierwszej linii walki z pandemią, kosztem dodatkowego czasu i spraw osobistych, dbając o
zapewnienie sprzętu i płynów do
dezynfekcji. Finansowe wsparcie na zakup sprzętu ochronnego i materiałów dezynfekcyjnych przekazał również Powiat
Stargardzki, któremu podlega
DPS. Skoordynowane działania
pracowników placówki ze służbami sanitarnymi oraz samorządem powiatowym umożliwiły
także normalne funkcjonowa-

nie domu, pozostającego w rygorze sanitarnych obostrzeń.
Działając w warunkach zagrożenia epidemicznego, kadra dolickiego DPS miała przy tym świadomość, jak ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców domu,
zwłaszcza wobec medialnych
doniesień o potwierdzonych,
kolejnych ogniskach zakażenia
w DPS- ach na terenie kraju.
Wszystkie te działania, podejmowane bezinteresownie i w
poczuciu odpowiedzialności za
podopiecznych placówki przy
Wiśniowej, zasługują na gratyfikację oraz uhonorowanie. Taką
rolę pełni właśnie projekt „Razem dla DPS”, dofinansowany
z unijnych funduszy. Samorząd
województwa projektem finansowego wsparcia w warunkach
pandemii objął ogółem 35 DPSów na Pomorzu Zachodnim.
Wartość projektu wynosi blisko 22 mln zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego oszacowano na ponad 18
mln zł. Jego celem jest zmniejszenie ryzyka zachorowalności
na COVID- 19 wśród pensjonariuszy i pracowników DPS- ów
w regionie.

Chociwel/Mokrzyca
Mieszkańcy Mokrzycy rozpoczęli realizację projektu „Mój plac zabaw moim miejscem na ziemi”. Projekt realizowany jest w ramach programu społecznik. Patronem grupy jest Stowarzyszenie „Otwarta Dłoń”.

Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Przeczytają „Balladynę”
na świeżym powietrzu

Dolice
Gmina Dolice zakupiła autobus, który w nowym roku szkolnym będzie dowoził uczniów do szkół w Gminie Dolice. Pojazd ma 7 lat i został
zakupiony za kwotę 418.200 zł brutto od firmy EvoBus Sp. z o. o.

Przed nami kolejna edycja Narodowego Czytania Arcydzieł Literatury Polskiej. Już
po raz dziewiąty w całym kraju rozbrzmiewać będzie jeden z klasycznych utworów – w
tym roku to „Balladyna” J. Słowackiego.

W tym roku w ramach Narodowego
Czytania wysłuchamy Balladyny Juliusza Słowackiego
redakcja@dziennikstargardzki.pl

W naszym mieście miłośnicy
literatury spotkają się jutro (sobota 5.09.) o 11:00 na terenie
zielonym w pobliżu tymczasowej siedziby Książnicy Stargardzkiej (ul. Wojska Polskiego 3).
Do Narodowego Czytania
mogą dołączyć wszyscy chętni. Dorośli stargardzianie przypomną sobie utwór omawiany przed laty w szkole, a nieco
młodsi mieszkańcy poznają historię dwóch sióstr. „Balladyna”
to opowieść o miłości, żądzy
władzy i zdradzie. W dramacie
nie brakuje również elementów
świata fantastycznego, co nadaje mu wyjątkowy, ponadczaso-

wy charakter i nastrój, oczarowujący czytelników od ponad
180 lat.
Akcja jest organizowana od
2012 r. z inicjatywy Prezydenta RP. Każdego roku odbywa się
w setkach miejsc – zarówno w
Polsce, jak i za granicą. Każda
kolejna edycja to również inne
dzieło. Czytano już m.in. „Lalkę” B. Prusa, „Wesele” S. Wyspiańskiego i „Pana Tadeusza”
A. Mickiewicza. W ubiegłym
roku na tapetę wzięto najbardziej znane nowele, a 9. Narodowe Czytanie przypomni
„Balladynę” J. Słowackiego.
Info UM/opr red

Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców

Kobylanka/Reptowo
Przed szkołą w Reptowie zamontowano oświetlenie, które z pewnością zwiększy bezpieczeństwo dzieci zwłaszcza w jesienno-zimowe dni, kiedy na dworze bardzo szybko robi się ciemno. O zamontowanie w tym miejscu oświetlenia walczyła radna Reptowa oraz
Sołtys Pani Zofia Dąbkowska.
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Rocznica II wojny światowej

Stargardzkie uroczystości na Cmentarzu Wojennym
Każdego roku 1.09. obchodzona jest rocznica wybuchu II wojny światowej. Od tamtych wydarzeń minęło 81 lat. W naszym mieście uroczystości
odbyły się na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym. Był apel pamięci i salwa honorowa. Uczestnicy wysłuchali też odczytu historycznego.

W obchodach rocznicowych udział wzięli przedstawiciele lokalnej władzy oraz
służby mundurowe

Prezydent Rafał Zając ze swoimi współpracownikami złożyli
kwiaty i znicze na grobach poległych.
- Historia jest nauczycielką życia. Dzięki niej możemy zobaczyć, jakie konsekwencje wywołują ludzkie zachowania. II wojna
światowa była jedną z najtrudniejszych kart w historii Polski, Europy i świata. Przez pryzmat tego
konfliktu widzimy, że człowiek
człowiekowi potrafi wyrządzić
największe okrucieństwo. Powinniśmy czerpać lekcję z tej historii. Ważne, by w wymiarze relacji
międzyludzkich każdego dnia kierować się zasadami. Żyjąc w ten
sposób oddajemy hołd tym, którzy walczyli o to, żebyśmy żyli w
wolnej Polsce – mówił prezydent
Rafał Zając.
Podczas spotkania na nekropolii przy ul. W. Reymonta duchowni odmówili modlitwę ekumeniczną. Cmentarz wojenny
jest miejscem spoczynku żołnierzy wielu armii – uczestników zarówno I, jak i II wojny światowej.
To Polacy, Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Serbowie, Włosi, Rumuni, Portugalczycy, Belgowie, Marokańczycy, Tunezyjczycy, Senegalczycy i żołnierze Armii Czerwonej – różnych wyznań
i stopni wojskowych.
- Historia jest też lekcją życia dla
władz państwowych i samorządowych. Czerpiemy z niej wiedzę o
tym, jak silne i dobrze zorganizowane państwo wpływa na bezpieczeństwo swoich obywateli. Z historii uczymy się również tego, że
współpraca w lokalnym wymiarze, dobra organizacja i wzajemne
zrozumienie wpływają na rozwój
naszych małych ojczyzn – dodał
prezydent Rafał Zając.
Jolanta Aniszewska z Muzeum
Archeologiczno-Historycznego przygotowała i wygłosiła odczyt, w którym przybliżyła sylwet-

ki żołnierzy spoczywających na
Międzynarodowym Cmentarzu
Wojennym.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości prezydent Rafał Zając ze
współpracownikami, posłem na
Sejm RP Michałem Jachem i wojskowymi odwiedzili grób westerplatczyka Jana Wojtowicza. Starszy legionista, który w 1939 r. walczył u boku majora Henryka Sucharskiego, przez większość życia
żył w Stargardzie. Jest pochowany na cmentarzu przy ul. T. Kościuszki. Na jego mogile złożono
kwiaty.
Żołnierze Września
A oni w trawie śpią pośród miasta.
Każdemu z serca
Drzewo wyrasta.
A w drzewach ptaki
Uwiły gniazda,
A w górze niebo
A w niebie gwiazda.
Palą się znicze.
Przychodzą ludzie
I chylą głowy.
Tak o żołnierskich mogiłach
pisała Danuta Wawiłow w wierszu „Znicze”. Tu, na stargardzkim
cmentarzu wojennym, spoczywają żołnierze wielu narodowości, walczący na frontach obu wojen światowych, znani z nazwiska
i bezimienni. Jest tu też kwatera
szczególna – uczestników wojny
obronnej Polski. Żołnierzy Września 1939 roku. Tych, którzy 81 lat
temu, o świcie stanęli do nierównej walki i prosto z boju, wzięci do
niewoli trafiali m.in. tutaj, do Niemiec, do Dulagu L Stargard i innych obozów jenieckich.
Huk wojennych wystrzałów,
który rozległ się najpierw na
tczewskim moście, w Wieluniu
i na Westerplatte, objął całą Polskę. Zwiastował jedno: wojna. Na
kartach historii i w naszej pamięci zapisali się m.in. obrońcy Westerplatte, Poczty Gdańskiej, Kępy

Oksywskiej, Lwowa, Grodna, czy
Wizny. Uczestnicy bitew pod Mławą, Bzurą, Mokrą, czy Kałuszynem. Ułani z pod Krojant, żołnierze z Borów Tucholskich.
Ale jeszcze broniła się Warszawa, trwał Modlin, niezdobyty pozostawał Hel, jeszcze walczyli żołnierze gen. Franciszka Kleeberga,
jeszcze los nie wypełnił się pod
Szackiem, Kockiem, czy Wytycznem, jeszcze mjr Henryk Dobrzański „Hubal” prowadził swoich żołnierzy przez lasy, jeszcze
ORP „Orzeł” nie dobił do angielskiego portu, jeszcze zmagano się
z niemieckim i sowieckim agresorem, gdy brama tego cmentarza
otworzyła się ponownie dla wojennych konduktów.
Obok siebie spoczęli tutaj Żydzi, ewangelicy, prawosławni, grekokatolicy i katolicy. Oficerowie
i żołnierze. Ci dla których służba
była zawodem, żołnierze z poboru i rezerwiści, którzy wprost z cywilnego życia trafili na pola bitew.
Lekarz (?), policjant, ziemianin,
kucharz, asesor sądowy, poseł na
Sejm RP IV kadencji por. Bogusław Łubieński, i wielu innych…
Zwyczajni obywatele Rzeczpospolitej.
Byli wśród nich marynarze z
polskiego wybrzeża, żołnierze Samodzielnej Grupy Operacyjnej
Polesie gen. Franciszka Kleeberga,
funkcjonariusze Korpusu Ochrony Pogranicza, policjanci, a nawet
oficer elitarnego Korpusu Kontrolerów Ministerstwa Spraw Wojskowych, ppłk. Bolesław Jacyna.
W sierpniu 1940 r. pochowano
tutaj obrońcę Warszawy, uczestnika Bitwy pod Bzurą, kawalera
Virtutti Militari Janusza Zarembę.
Jego grobu już nie ma, ale nadal
spoczywa tutaj oficer odznaczony
także tym najwyższym polskim
odznaczeniem wojennym – płk.
Ignacy Misiąg.
Tutaj, na starym Russenfriedhof
spoczęli żołnierze pochodzący z

Prezydent Rafał Zając ze współpracownikami, posłem na Sejm RP Michałem Jachem i wojskowymi odwiedzili grób westerplatczyka Jana Wojtowicza

Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski, Pomorza Gdańskiego, Wileńszczyzny, Nowogródczyzny,
Wołynia, Tarnopolszczyzny oraz
okolic Lwowa i Stanisławowa. Z
całej II Rzeczpospolitej.
Kolejne pogrzeby odmierzały
czas wojny. Ale dla pogrzebanych
tutaj miała ona tylko gorzki smak
porażki, złożenia broni, wpisanej
w żołnierski los niewoli i osierocenia swoich bliskich. Umierali
w obcym kraju i daleko od nich.
Opatrzność nie ofiarowała im
dnia końca wojny.
Pierwsze pogrzeby odbyły się
26 września 1939 roku. Pochowano wtedy dwóch polskich jeńców.
W mogile oznaczonej nr 1 – grekokatolika, szeregowego Aleksandra Worolicza (Worobicza). W tej
o numerze 2: katolika, urodzonego w Mińsku Mazowieckim Stefana Miernieckiego (Miernickiego). Nie wiemy gdzie walczyli,
gdzie wzięto ich do niewoli. Kim
byli i o czym marzyli. Wiemy tylko, że połączyła ich nie tylko data
pochówku, ale i dzień narodzin.
Obaj żołnierze uro¬dzili się – 6
grudnia – z tym że Worolicz dwudziestodwulatek, był młodszy od
swojego kolegi aż o 10 lat. Obaj
też zmarli w prowizorycznym jenieckim szpitalu, w odstępie jednego dnia: Worobicz – 23 wrze-

śnia 1939 r., Mierniecki o szóstej
rano dnia następnego. Byli jeńcami Dulagu L Stargard. Byli też żołnierzami, którzy 1 września 1939
roku, jak tysiące im podobnych
stanęli do walki. Ich żołnierski los
dopełnił się w jednak tym mieście,
a tutaj, na tym cmentarzu zakończyła się ich jeniecka droga.
Już na początku wojny szukano w Stargardzie miejsca, gdzie
można będzie grzebać polskich
żołnierzy, zmarłych w niewoli. Wtedy ten cmentarz wyglądał inaczej. Był mniejszy i usiany
grobami z czasów Wielkiej Wojny, polska kwatera powstała też w
innym miejscu niż dzisiaj. Bo w
tyle cmentarza, po lewej stronie,
w rogu przy płocie, gdzie był wolny kawałek przestrzeni. Zapełniał
się on przez lata wojny, ale to już
wtedy, w tamtym wrześniu roku
1939 stał się on symboliczną polską ziemią umarłych, bo znaczoną
krzyżami i tabliczkami z nazwiskami żołnierzy wojska polskiego.
Wrześniowców, z obozów jenieckich na dzisiejszym Pomorzu Zachodnim.
Pierwsze znicze, zapalone rękoma nowych, polskich mieszkańców zapłonęły tutaj już w 1945 r.
Jeśli nie wtedy, to na pewno rok
później wybrzmiał zapowiedziany
łoskotem werbla apel poległych.
Przywołano tych z Westerplatte, z pod Monte Cassino, piasków
Afryki, Lenino, Warszawy, znad
Odry i Nysy, Berlina. Tych co „padli za Polskę na lądzie, morzu i w
powietrzu”. Ci, którzy wtedy stali na tym cmentarzu zapewne widzieli – jeszcze niezatarte upływem czasu – twarze tych, których
stracili.
Niech i dzisiaj więc niesie się w
przyszłość nasza pamięć o tych, co
„w trawie śpią pośród miasta”.
Info UM/opr red
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XXIII NIEDZIELA
ZWYKŁA
30 sierpnia 2020
Ez 33, 7-9 • Ps 95 • Rz 13,
8-10 • Mt 18, 15-20
Z Ewangelii
wg św. Mateusza:
Jezus zaczął Jezus powiedział
do swoich uczniów: «Gdy brat
twój zgrzeszy przeciw tobie, idź
i upomnij go w cztery oczy. Jeśli
cię usłucha, pozyskasz swego
brata. Jeśli zaś nie usłucha,
weź z sobą jeszcze jednego albo
dwóch, żeby na słowie dwóch
albo trzech świadków oparła
się cała sprawa. Jeśli i tych nie
usłucha, donieś Kościołowi.
A jeśli nawet Kościoła nie
usłucha, niech ci będzie jak
poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę,
powiadam wam: Jeśli dwóch z
was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w
niebie. Bo gdzie są dwaj albo
trzej zebrani w imię moje, tam
jestem pośród nich».
(Mt 18, 15-20)
U źródeł upominania, o
którym dziś mówi Pan Jezus leży pewność wiary, która
podpowiada nam, że wszyscy
braćmi jesteśmy. Upominam
nie po to, by kogoś skrzywdzić. Upominam dlatego, że
mi zależy na mym bracie,
na mojej siostrze. Ileż mniej
błędnych kroków byśmy popełnili wsłuchując się choć
przez chwilę w głos upomnienia! Upomnienie to jest dzieło pojednania.
Wiadomo, że tutaj jest
mowa w pierwszym rzędzie o
upominającym. Ten nie może
nigdy zapomnieć o miłości,
która nim kieruje w wypowiadaniu trudnych słów i gorzkiej prawdy. Jednak właśnie
w imię miłości jest zdolny do
redakcja@dziennikstargardzki.pl

tego kroku. Upominanie, które wypływa z chęci urażenia,
wykazania błędu do tego, by
zabolało drugą osobę nie jest
dobrą postawą. Mówić należy o grzechu, bo tylko prawda
nas wyzwolić może, ale trzeba
to czynić w miłosnej i miłosiernej postawie. Upominający czyni to, gdyż sam tego doświadczył! Upomniany, który przyjął z pokorą słowa odkrywające prawdę i zobaczył
owoce takiego odkrycia się
(wolność, radość, pokój serca) jest zdolny do tego samego. Napisał św. Paweł, iż tam,
gdzie rozlał się grzech, jeszcze
obficiej rozlała się łaska. Jakże pasuje ten werset do naszej
sytuacji. Przecież chrześcijanin, który upomina nie zostawia grzesznika samego. Niesie mu Dobrą Nowinę o miłości przebaczającej, o wszechmocy Bożej właśnie w przebaczeniu się objawiającej w
sposób najpełniejszy.
Jeśli tak popatrzymy to
okazuje się, że chrześcijańskie upomnienie staje się doświadczeniem miłosierdzia
Bożego, tej miłości, która porusza wnętrze Boga samego.
Wszak Pan nasz nigdy nie
zgodzi się na grzech i kiedy
widzi, że dziecko Jego zgrzeszy upomina się o nie, chce
jego powrotu, sam wyrusza
w drogę, by go szukać i do
domu przyprowadzić. I czyni
to właśnie przez innych braci
i siostry.
Fragment Ewangelii według
św. Mateusza o upomnieniu
braterskim poprzedzają słowa Pana Jezusa o zabłąkanej owcy: „nie jest wolą Ojca
waszego, który jest w niebie,
żeby zginęło jedno z tych małych”. Słowa Tego, który raduje się jedną zabłąkaną i wreszcie odnalezioną owcą, bardziej niż dziewięćdziesięcioma dziewięcioma, które się
nie zagubiły, stanowią motto dla rozważanego przez nas
tekstu.
Nasza mentalność, działanie nastawione są na osiągnięcie szybkiego efektu. Jesteśmy skoncentrowani na
maksymalnej
wydajności.
Samo w sobie nie jest to złe,
ale pozbawione miłości i troski o człowieka okazuje się
tragiczne w skutkach. Zaczynamy zachowywać się jak
buldożer niszczący wszystko,

co napotka na swojej drodze.
Stajemy się bezwzględni wobec tych, którzy ośmielają się
stanąć na drodze naszych ambicji, ale i potrafią przy tym
zranić. Warto zajrzeć wówczas w swoje serce i zapytać
się w sumieniu, czy zamiast
ewangelicznego przykazania
miłości nie rządzi tam prawo
„oko za oko”.
My, chrześcijanie, żyjemy
w świecie. Myśląc kategoriami światowymi, powinniśmy
zareagować na każdego, kto
„zgrzeszy przeciwko mnie”.
Nie tego naucza nasz Mistrz.
Idąc drogą Ewangelii, uświadamiamy sobie, że usłyszenie Dobrej Nowiny należy się
również tym, którzy zadają
nam rany. Kto wie, czy nawet
nie bardziej im, przecież Pan
„przyszedł ocalić to, co zginęło”. Na tym polega prawdziwe
upomnienie braterskie.
Chrystus stawia poprzeczkę
wysoko. Choć w pierwszym
odruchu chciałoby się uciec i
schować przed agresorem, to
właśnie do zranionych należy głoszenie miłosierdzia, by
przez pokochanie nieprzyjaciela poszerzyć swoje serce i
„pozyskać swego brata”. Św.
Augustyn, mówiąc o miłości nieprzyjaciół, wskazuje na
Tego, którego zło i nieprzyjaźń doprowadziły na krzyż,
a który modlił się wówczas
za swoich prześladowców
słowami: „Ojcze, przebacz
im, gdyż nie wiedzą, co czynią”. Nasz Pan, dodaje Augustyn, od śmierci wiecznej
wybawił ich przez swą pełną
miłosierdzia prośbę i wielką
moc. Wielu z nich uwierzyło i uzyskało przebaczenie, bo
za nich przelana została krew
Chrystusa. Gdy był przybity
do krzyża, szedł drogą miłości. „Ojcze, przebacz im, gdyż
nie wiedzą, co czynią”. Gdy
się modlisz za nieprzyjaciela,
idziesz drogą Pana.
„Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli
cię usłucha, pozyskasz swego brata”. Jesteśmy zaproszeni
przez Chrystusa na drogę miłości, dlatego próbujmy (choć
proste to nie jest) pierwsi wyciągać rękę, stając się tym samym prawdziwymi głosicielami Bożego miłosierdzia.
Ks. Rafał Sorkowicz SChr

Trwa remont kościoła
w Krzywnicy
Zakończono etap polegający na remoncie elewacji ściany zachodniej. Naprawiono również więźbę dachu.

Elewacja ściany zachodniej została odnowiona, ponadto naprawiono więźbę dachu

Już niebawem ruszą prace nad
jego przykryciem. Być może
jeszcze w tym roku uda się pozyskać pieniądze na remont
wnętrza. Iwona Jeszke, radna
miejscowości Krzywnica pracuje nad wnioskiem aby pozyogłoszenie

skać środki na remont posadzki i ścian we wnętrzu świątyni.
Dzięki jej zaangażowaniu zostały już napisane wnioski na 2021
na remont ostatniej południowej ściany na zewnątrz kościoła.
Info UG Stara Dąbrowa/opr red
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Aby móc uczciwie zarabiać...

Skazani uczą się zawodu
W zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu szczecińskiego, po przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z pandemią COVID
19, rozpoczął się kolejny cykl szkoleń zawodowych dla skazanych.

Stargardzka jednostka penitencjarna
prowadzi kurs przygotowujący do zawodu pracownika ogólnobudowlanego

Aktualnie realizowanych jest
10 szkoleń kursowych w których
uczestniczy ok 120 osadzonych.
Skazani kształcą się w kierunkach pracownik ogólnobudowlany, pomocnik kucharza, konserwator terenów zielonych, tapicer meblowy czy monter sieci
elektrycznych. Wszystkie szkolenia realizowane są w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Brak odpowiedniego wykształcenia i posiadania konkretnego
zawodu w dużym stopniu pozbawia człowieka możliwości

zdobycia i utrzymania pracy, a
co się z tym wiąże również środków na swoje utrzymanie. Deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie oraz utrzymanie satysfakcjonującej pracy, niejednokrotnie
skłaniały osadzonych do poszukiwania innych źródeł dochodu, a w konsekwencji wchodzenia w konflikt z prawem. Dlatego w oddziaływaniach resocjalizacyjnych funkcjonariusze Służby Więziennej duży nacisk kładą
właśnie na nauczanie i pracę. Nie
inaczej jest w Zakładzie Karnym

w Stargardzie, gdzie obecnie skazani szkolą się na pracowników
ogólnobudowlanych. - Obecnie stargardzka jednostka penitencjarna prowadzi kurs przygotowujący do zawodu pracownika ogólnobudowlanego, jednego
z najbardziej deficytowych zawodów na rynku pracy. Takim
szkoleniem w pierwszej kolejności obejmowani są ci więźniowie, którzy nie mają wyuczonego zawodu lub mają taki zawód,
w którym dotychczas nie potrafili znaleźć zatrudnienia – powiedział por. Grzegorz Terlikow-

ski rzecznik prasowy Dyrektora
Zakładu Karnego w Stargardzie.
Dodatkowym elementem realizowanych przez Służbę Więzienną szkoleń, jest edukacja skazanych w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz
umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Osadzeni otrzymują więc kompleksową wiedzę i umiejętności
praktyczne, aby po odbyciu kary
móc uczciwe zarobić na swoje
utrzymanie i nie wracać na drogę przestępstwa.
KR

Poradnik językowy

Rodzaje liczebników i osobliwości w ich odmianie (2)
3) Liczebniki zbiorowe służą do
określenia mniejszych lub większych
grup osób np.: “Ich Troje”; “... do tanga trzeba dwojga ...”; “Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, a miał ich
wszystkich sto dwadzieścioro* troje”. Występują one w tradycyjnych
połączeniach: dwoje oczu, uszu, rąk
(obok funkcjonującego wyrażenia:
dwie ręce) jako relikty dawnej liczby
podwójnej. Ponadto określają liczbę
istot i osób niedorosłych: dwoje
wnucząt, pięcioro niemowląt, siedmioro kurcząt, dziewięcioro piskląt;
osób dwojakiej płci: oboje rodziców
(mama i tata) i rodzeństwa (siostra i brat), pięcioro artystów (kobiet i mężczyzn), siedmioro uczniów
(chłopców i dziewcząt). Stosuje się
je także z rzeczownikami, które
występują tylko w liczbie mnogiej:
dwoje drzwi, skrzypiec, nożyc, sań,
wideł, spodni itp.
Zawierają się one również w
dwóch nazwach nieistniejących już
państw. Pierwsze z nich - to Rzeczpospolita Obojga Narodów,
powstała 1.07.1569 roku na mocy
unii polsko - litewskiej, zwanej
lubelską, z połączenia Rzeczypospolitej (Rzeczpospolitej) i Wielkiego
Księstwa Litewskiego. To zjednoczenie przetrwało do roku 1795, czyli do III rozbioru Polski. Wcześniej,
w roku 1385, podobną unię zawarto w Krewie. Drugim krajem
było Królestwo Obojga Sycylii państwo istniejące w latach 1816
- 1860 na terenie całej wyspy Sycylii i południowej części Półwyspu
Apenińskiego z Neapolem. Kolejnym przykładem występowania
omawianego rodzaju liczebnika jest
metaforyczny zwrot: dzielić włos
na czworo, co znaczy przesadnie, drobiazgowo, zbyt dokładnie

coś analizować, dociekać czegoś,
wgłębiać się w coś, rozkładać na
czynniki pierwsze, jak również
wyrażenie z dwojga złego, co może
oznaczać konieczność dokonania
wyboru mniejszego zła. Natomiast
tytuł Dekalogu, pochodzącego z biblijnej “Księgi Wyjścia” (“Exodus”)
funkcjonuje w dwóch wersjach:
“Dziesięcioro Bożych przykazań” i
“Dziesięć Bożych przykazań”, przy
czym ta pierwsza uważana jest już za
dziedzictwo epoki staropolskiej.
*A teraz wyjaśniam, dlaczego dokonałam zmiany w oryginale
anonimowej piosenki dla dzieci. Jej
autor zamiast liczebnika zbiorowego dwadzieścioro, zastosował liczebnik główny dwadzieścia. Celem tego
zabiegu z pewnością była chęć zachowania rytmu tego tekstu, przeznaczonego do zabawy dziatwy.
Nie tworzy się liczebników
zbiorowych
od
liczebników
głównych: zero, jeden, sto, tysiąc itd.
i dlatego mówimy na przykład, że
na wycieczkę w Karpaty pojechało
sto dzieci. Pełne dziesiątki mogą
być liczebnikami zbiorowymi:
dziesięcioro,
dwadzieścioro,
trzydzieścioro,
czterdzieścioro,
pięćdziesięcioro, sześćdziesięcioro,
siedemdziesięcioro, osiemdziesięcio
ro,dziewięćdziesięcioro, oczywiście
jedności również, zaczynając od
dwóch.
W
odmianie
liczebników
zbiorowych, ich temat, w przypadkach zależnych, zostaje poszerzony o spółgłoskę g: M. troj - e spodni; D. trojg - a spodn- i; C. trojg - u
spodni - om; B. troj - e spodn - i; N.
trojgi - em spodn - i; Msc. (o) trojg u spodni - ach.
Podaję przykłady omawianego
rodzaju liczebników w zdaniach:

Pięćdziesięcioro pięcioro jest liczebnikiem zbiorowym.; Cieszę się
wynikami w nauce dwojga moich
wnucząt, studiujących na wyższych
uczelniach w Warszawie i Krakowie.; Drogą jechało dwoje sań, które
wiozło pięcioro dzieci oraz dwoje
rodziców z czworgiem kurcząt w
koszyku.
4)
Liczebniki
ułamkowe
wyrażają część jakiejś całości przy
pomocy terminologii pochodzącej
z matematyki, to jest ułamków
zwykłych (w liczniku których
wstępuje liczebnik główny, a mianowniku - porządkowy) oraz
ułamków dziesiętnych: jedna czwarta, albo 0,25 - dwadzieścia pięć setnych, czyli ćwierć; jedna druga, inaczej 0,5 - pięć dziesiątych lub 0,50
- pięćdziesiąt setnych, czyli pół.
Ten ostatni liczebnik jest nieodmienny. Według wielu lingwistów
nie należy go utożsamiać z połową,
która jest odmienną częścią mowy i
uznawana przez nich za rzeczownik.
Pamiętajmy, że te dwie połowy są
zawsze równe. Nie ma więc ani
większej, ani mniejszej połowy, jak
niekiedy można usłyszeć. Poprawna jest większa lub mniejsza część
całości, np.: Po spożyciu deseru
przez gości w niedzielne popołudnie,
pozostała jeszcze większa część tortu, którą z pewnością domownicy
chętnie zjedzą wieczorem, po kolacji.
A oto przykład deklinacji liczebnika, wyrażonego ułamkiem zwykłym:
M. trz - y czwart - e; D. trz - ech czwart - ych; C. trz - em czwart - ym;
B. trz - y czwart - e; N. trzem - a czwart - ymi; Msc. (o) trz - ech czwart
- ych.
Muszę dodać, że do niedawna
w naszym języku funkcjonowały

także takie formy liczebnika, jak:
półtrzecia, oznaczająca dwa i pół;
półczwarta, czyli trzy i pół; półpiąta
- cztery i pół itd., ale obecnie wyszły
już one z użycia i można je uznać za
archaizmy.
Liczebnik pół stanowi pierwszy człon wyrazów złożonych,
oznaczających
połowiczność
tego, na co wskazuje drugi człon
złożenia, wyrażony różnymi
częściami mowy - głównie rzeczownikami i przymiotnikami,
pisanymi łącznie: półbuty - buty
bez cholewki; półbóg - heros (w
mitologii greckiej Herakles i jego
rzymski odpowiednik – Herkules);
półetat - praca na jedną drugą etatu; półgłówek - człowiek niespełna
rozumu; półmetrowy – długość
50 cm, np. paska, sznura, drutu; półkole - połowa koła; północ
- strona świata (pojęcie geograficzne) i pora dnia - godzina dwudziesta czwarta; półpasiec - choroba zakaźna; półrocze - połowa
roku; półwiecze - pięćdziesiąt lat;
półwysep - część lądu wysunięta w
morze lub w jezioro; półdarmo bardzo tanio; półprawda – jeśli nie
kłamstwo, to kłamstewko tkwiące w
wypowiedzi; półsierota - dziecko,
które straciło ojca lub matkę;
wyglądać jak półtora nieszczęścia,
to wyglądać bardzo marnie, kiepsko;
w rodz. męskim i nijakim: półtora
dnia, roku, półtora jabłka, ciastka; w rodz. żeńskim: półtorej doby,
godziny (o czym już pisałam).
Pół piszemy oddzielnie wówczas,
gdy ten liczebnik wchodzi w skład
frazeologizmów: “Pół żartem, pół
serio” (tytuł amerykańskiej komedii filmowej z 1959 r. w reżyserii
Billy’ego Wildera z Marilyn Monroe) - nie całkiem żartobliwie i

niezupełnie poważnie; pół biedy
- niewielkie zmartwienie, nieduży
kłopot; przerwać komuś w pół
słowa, w pół zdania - przerwać nagle czyjąś wypowiedź, nie pozwolić
komuś dokończyć wyrażenia myśli;
pracować na pół gwizdka - nierzetelnie wykonywać swoją pracę;
na poły (książkowo) - częściowo,
niecałkowicie.
Liczebnik ćwierć (uważany przez
niektórych językoznawców za rzeczownik rodzaju męskiego) odmienia
się przez przypadki następująco: M.
ćwierć - Ø; D. ćwierc - i; C. ćwierc i; B. ćwierć - Ø; N. ćwierci - ą; Msc.
(o) ćwierc - i. Przykładem tego , iż
jest on rzeczownikiem może być
dawna nazwa ćwierć pojemnika,
wykonanego przez bednarza z klepek dębowych, służącego do pomiaru objętości ziaren zbóż. Ten liczebnik łączy się z rzeczownikami,
np.: ćwierć szklanki cukru ; ćwierć
hektara ziemi do zagospodarowania; ćwierć litra (ćwiartka) alkoholu. Stanowi też pierwszy człon
wyrazów złożonych: ćwierćinteligent - to osoba mało wykształcona;
ćwierćwiecze - dwadzieścia pięć lat;
ćwierćwiekowy - dwudziestopięciolatek; tworzy też frazeologizm:
trzy ćwierci do śmierci, mówiący
o kimś bardzo chorym, któremu pozostało niewiele życia. Ale ta niewątpliwie smutna interpretacja, chociaż
powszechna, może mieć też optymistyczną wymowę, bo trzy ćwierci,
znaczy przecież trzy czwarte. Zatem
życzę wszystkim Czytelnikom „DS”,
a szczególnie Seniorom, aby jeszcze
tyle lat życia mieli przed sobą.
Pozostałe cztery rodzaje liczebników omówię w trzeciej i ostatniej
części niniejszego artykułu.
Danuta Wojciechowska

511 407 627
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SCK ma
Pierwsza premiera filmowa w nagłośnienie
dobie pandemii
z najwyższej półki
Kino SCK

Kino Stargardzkiego Centrum Kultury zaprasza na pierwszą premierę filmową w dobie
pandemii. Kinomaniacy mogą obejrzeć film Patryka Vegi „Petla”.
Film wyświetlany będzie od dzisiaj.
Pierwszy seans zaplanowano na godzinę 16.30. Kolejne na godzinę 19.00
i 20.00. Film przedstawia losy młodego policjanta Daniela, który dzięki
współpracy z braćmi z Ukrainy i ich
kontaktom z lokalnym półświatkiem
bardzo szybko awansuje i zostaje oficerem Centralnego Biura Śledczego.
Wkrótce pod płaszczykiem działań
policyjnych przejmuje kontrolę nad
znanym domem publicznym i zaczyna
eliminować konkurencję sutenerów na
Podkarpaciu. Z czasem zyskując coraz
większe wpływy i tocząc przewrotną
grę z gangsterami i własnymi przełożonymi, tworzy ekskluzywne miejsce,
gdzie z gwarancją pełnej dyskrecji
można spotykać się z dziewczynami
z „górnej półki”.Dzięki kamerom zamontowanym w pokojach młody policjant oraz bracia bliźniacy zbierają
materiały kompromitujące polityków,
duchownych i przedstawicieli show
biznesu. Jednak los jest przewrotny i
wystarczy chwila nieuwagi by oficer
CBŚ z łowcy zamienił się w zwierzynę, której głowy pragną zarówno polskie służby specjalne jak i rosyjski
wywiad.

Zakończyło się instalowanie profesjonalnego nagłośnienia w Stargardzkim Centrum Kultury. Z powodu pandemii koronawirusa nie wszyscy mieszkańcy zdążyli się z
nim zapoznać. Doskonałą jakość dźwięku docenili już
twórcy branżowego czasopisma „Muzyka i Technologia”.
Czytamy w nim, że dzięki tej
inwestycji SCK „awansowało
do technologicznej ekstraklasy
tego typu obiektów w Polsce”.
O szczegółach technicznych
nowego nagłośnienia w SCK
można przeczytać we wrześniowym wydaniu miesięcznika „Muzyka i Technologia”. Artykuł jest również dostępny on-line – na stronie www.muzykaitechnologia.pl. Autor przybliża
nie tylko samą inwestycję, ale
także historię obiektu przy ul. J.
Piłsudskiego.
Dzięki instalacji najnowocześniejszego systemu dźwięk rozchodzi się równomiernie po całej sali. Niezależnie od zajmowanego miejsca – także na balkonie lub pod nim – różnice w
odbiorze są już niedostrzegalne. Wynoszą maksymalnie kilka decybeli. W SCK zainstalowano nagłośnienie firmy Meyer Sound. Z ich sprzętu korzysta

Info SCK/opr red

m.in. Metallica.
Dla słuchaczy to zupełna
zmiana jakości. Koncepcja systemu powstała w USA. Przez
ponad 1,5 roku przygotowywano się do jej realizacji. Przeprowadzono wiele prób i pomiarów – poszczególne elementy
są rozmieszczone z milimetrową precyzją. Tomasz Nowak z
„Muzyki i Technologii” stwierdził, że dzięki tej inwestycji SCK
„awansowało do technologicznej ekstraklasy tego typu obiektów w Polsce”.
Oprócz nowego nagłośnienia na dużej scenie powstał też
nowy most z kilkunastoma nowoczesnymi, cyfrowymi punktami oświetleniowymi. Wartość
wszystkich prac to około 2 200
000 zł. Inwestycja została częściowo sfinansowana z budżetu
miasta.
Info UM/opr red

Koło PZW nr 6 „Okoń” w Chociwlu

Sportowa rywalizacja
młodych wędkarzy
29 sierpnia zarząd koła „Okoń” zorganizował warsztaty i zawody wędkarskie dla najmłodszych wędkarzy. Impreza odbyła się w miłej i koleżeńskiej atmosferze.
Podczas warsztatów dzieci zdobyły podstawową wiedzę na temat kilku dziedzin
wędkarstwa. Po zakończeniu

czątkowo były kapryśne i nie
chciały współpracować z młodymi wędkarzami jednak po
pewnym czasie sytuacja się

dy i akcesoria wędkarskie a
także wręczono puchary i pamiątkowe medale. Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem.
Info UG Chociwel/opr red

Podczas warsztatów dzieci zdobyły podstawową wiedzę na temat kilku dziedzin
wędkarstwa

Po warsztatach młodzi wędkarze rozlosowali stanowiska i rozpoczęły się zawody

warsztatów młodzi wędkarze
rozlosowali miejsca startowe
i stanęli do rywalizacji w zawodach. Ryby tego dnia poredakcja@dziennikstargardzki.pl

zmieniła i dzieci zaczęły wyławiać pojedyncze ryby. Po zakończeniu wędkowania ogłoszono wyniki, rozdano nagro-

Po zakończeniu wędkowania wręczono puchary i pamiątkowe medale
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POWRÓT DO SZKOŁY

Co w trawie piszczy
Zaklęcie na „w”

Poziomo:
3. ile miesięcy trwa nauka w szkole; 4. urlop, czas wolny od szkoły, zwłaszcza latem;
6. dźwigasz go na plecach; 7. przyrząd pomiarowy używany do określenia miary kąta i jego
wykreślania; 8. może być wzorowe; 10. zbiór opowiadań, biografia lub bajka.
Pionowo:
1. przyrząd do rysowania okręgów; 2. uczeń, przedstawiciel klasy; 4. nauczyciel, opiekun
klasy; 5. budynek, w którym zdobywasz wykształcenie; 6. pojemnik, który służy do przechowywania przyborów szkolnych; 9. ile lat trwa szkoła podstawowa.

Młody artysta

Każdego roku dzień 1 września
jest dniem, kiedy rozpoczyna
się rok szkolny ….natomiast
81 lat temu 1 września 1939
miało miejsce bardzo smutne
wydarzenie, trwało 6 lat i miało
wpływ na jakość życia małych
dzieci i dorosłych w Polsce oraz
na całym świecie. Wybuchła
wtedy druga wojna światowa,
która przyniosła bardzo trudny,
smutny i ciężki czas dla wszystkich mieszkańców Polski i nie
tylko.
Dla niektórych z was jest jeszcze za wcześnie o tym czytać,
ale niektórzy już chcą czegoś
więcej o tym wydarzeniu się dowiedzieć. Dla tych, którzy są ciekawi, polecam bardzo wspaniałe trzy książki, które w bardzo
przystępny i ciekawy sposób
opisują ten trudny czas.
Pierwszą książką jest Zaklęcie
na „w” Michała Rusinka. Opowiada o życiu małego chłopca
Włodka podczas okupacji niemieckiej. Mimo bardzo ciężkich
losów tego chłopca książka nie
jest smutna, opisuje codzienność dzieci w tych czasach. Dowiecie się z niej ciekawych rzeczy o tym, że żelazka miały duszę, o tym, jak dzieci starały się
pomagać dorosłym w szpitalu,
o rozwożeniu tajnych wydawnictw podziemia. Bardzo łatwo
się ją czyta, ponieważ składa się
z małych, krótkich historyjek.
Drugą książką, którą wam polecę, jest „Czy wojna jest dla
dziewczyn?” Pawła Beręsewicza.
Jest to historia dziewczynki o
imieniu Ela i jej mamie, która pracuje w szpitalu dla rannych.
Ela jest bardzo dzielna, szybko dorasta, nie płacze. Nie rozpacza nawet, wtedy gdy jej mamusię zabierają do obozu. Jej tata
też jest obecny w tej książce, kryje się w lesie, a różni źli ludzie
próbują go znaleźć. Ela ma przedwojennego przyjaciela Antka,
który twierdził, że wojna nie jest dla dziewczynek.
Trzecia książka „Bezsenność Jutki” Doroty CombrzyńskiejNogali opisuje żydowskie getto i codzienne życie w nim. Jutka
mieszka z dziadkiem, ponieważ jej rodzice wyjechali baaardzo
daleko i nie wiadomo kiedy wrócą… Dziewczynka cierpi na
bezsenność, więc dziadek opowiada jej historie o Smoku Wawelskim, o Minotaurze, o Ikarze. Książka ta opisuje dziecięcą
przyjaźń, jest bez zakończenia, ale zostawia nadzieję, że będzie
dobrze.
Skoro dotrwaliście do końca tego artykułu, oznacza to, że jesteście ciekawi tych książek. Bardzo się cieszę, bo temat wojny jest
bardzo ważnym tematem dla naszych prapradziadków, dziadków. To właśnie oni byli w tamtych trudnych czasach małymi,
dzielnymi dziećmi, o których przeczytacie, w polecanych przeze
mnie książkach.
511 407 627
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Lekkoatletyka

Stargardzcy lekkoatleci wrócili w wysokiej formie
W minionych dniach odbyło się kilka imprez lekkoatletycznych z udziałem reprezentantów dwóch stargardzkich klubów. W Ciechanowie odbyły się
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS, w Szczecinie – mistrzostwa województwa U-16, a we Włocławku mistrzostwa Polski seniorów. Wszędzie z
dobrym skutkiem zaprezentowali się zawodnicy WMLKS-u i LLKS-u Pomorze Stargard.

Ania Wiktorczyk z Mileną Sadowską na
podium

W dorosłym krajowym czempionacie, który miał miejsce we
Włocławku wystartowała dwójka
młociarzy LLKS-u Pomorze. Wielokrotny medalista mistrzostw
Polski w młodszych kategoriach
wiekowych, Paweł Misiaszek, w
bardzo silnej stawce uplasował się
na 10. miejscu z wynikiem 58,45
m. Natomiast Zuzanna Komisarczyk ukończyła konkurs rzutu
młotem na 12. miejscu z rezulta-

tem 46,46 m. Niestety na starcie, z
powodu kontuzji, zabrakło czołowych biegaczy WMLKS-u Pomorze – Pauliny Kaczyńskiej i Damiana Kabata.
Następna impreza lekkoatletyczna, która odbyła się w miniony weekend to Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Ciechanowie. A tam, nie zabrakło już miejsc
na podium. Złoty medal w biegu
na 3000 metrów wywalczyła podopieczna Zbigniewa Krzyśka, Milena Sadowska. Z czasem 10:03,46
wyprzedziła na mecie swoją koleżankę z WMLKS-u Pomorze,
Annę Wiktorczyk (10:11,68). Milena sięgnęła ponadto po srebrny krążek w biegu na dystansie
1500 metrów uzyskując wynik
4:38,36 (czwarta na mecie finiszowała Ania Wiktorczyk). Dubletem w konkursie trójskoczków
popisali się ponadto podopieczni Sławomira Świerczyńskiego z
LLKS-u Pomorze. Skok po złoto
wykonał Krzysztof Stelmasik uzyskując rekordowe 13,83 m, a drugie miejsce zajął dwukrotny złoty

Krzysztof Stelmasik przy tablicy z rekordowym wynikiem

medalista mistrzostw Polski, Cezary Wilk (13,58 m). W grupie
juniorów młodszych srebrny medal wywalczył także Dawid Komoda z WMLKS-u (4:03,93 – rekord życiowy). Tuż za strefą medalową znalazła się z kolei sztafeta
WMLKS-u 4x400 metrów w składzie: Natalia Knape, Julia Koczorowska, Aleksandra Bednarczyk i
Maja Kardasz, a także Czarek Wilk
w skoku w dal.
Wreszcie najmłodsza grupa

Złota Nikola, brązowy Filip
Dwa medale podczas Ogólnopolskich Igrzysk LZS w zapasach wywalczyli zapaśnicy Feniksa Pesta Stargard. Na najwyższym stopniu podium stanęła Nikola Piechocka, natomiast Filip Pawlikowski zdobył brązowy medal.
Po długiej przerwie wreszcie
na maty zapaśnicze powrócili stargardzcy zawodnicy Feniksa Pesta. Miejscem ich pierwszego startu po okresie zawieszenia
był Ciechanów, gdzie w miniony weekend odbyły się Ogólnopolskie Igrzyska LZS. W imprezie wzięli udział sportowcy, z
różnych kategorii wiekowych, z
około 30 klubów z całej Polski.
Feniks Pesta Stargard reprezentowała dwójka – uczennica SP nr 11 Nikola Piechocka i
uczeń SP nr 5 Filip Pawlikowski,
która spisała się na medal. Brą-

redakcja@dziennikstargardzki.pl

12-letnia Nikola stanęła na najwyższym stopniu podium.

zowa medalistka ubiegłorocz-

nych mistrzostw Polski młodziczek, Nikola Piechocka przeszła
przez turniej, jak burza. Wygrała wszystkie swoje pojedynki,
włącznie z finałowym przeciwko Elizie Sobolewskiej z Podlasia
Białystok, i sięgnęła po złoty medal w kategorii wagowej do 50 kg.
Okazała się najlepsza w gronie 12
mocnych rywalek. Natomiast Filip Pawlikowski, który także już
stawał na podium mistrzowskich
imprez, tylko w jednej z walk
musiał uznać wyższość rywala.
Ostatecznie zajął jednak 3. miejsce w grupie młodzików w kategorii wagowej, 62 kg.

stargardzkich lekkoatletów wystąpiła na mistrzostwach województwa w kategorii młodzików, które
odbyły się na stadionie w Szczecinie. Z tej imprezy nasi zawodnicy powrócili do Stargardu z siedmioma medalami. Na najwyższym
stopniu stanęli: Marcela Krzysiek
(bieg na 600 m, kategoria U-14),
Dominik Rybicki (600 m, U-14),
Adrian Kamiński (600 m, U-16),
Paweł Wojciechowski (1000 m,
U-16) – wszyscy WMLKS oraz
Wiktoria Marczewska z LLKS-u,
która wygrała rywalizację w rzucie młotem. Natomiast na drugim

Wiktoria Marczewska przed rzutem

miejscu stopniu znaleźli się Alicja
Świerczyńska i Dawid Kalinowski
(oboje z WMLKS-u).
M.B.

Paweł Wojciechowski na szczycie

To znakomite otwarcie nowego sezonu zapaśniczego. Jednak
już jutro w Stargardzie rozpoczną się Mistrzostwa Polski Szkół
w zapasach. Miejscem zmagań
imprezy, która na stałe wpisała
się już w kalendarz miejskich,
sportowych wydarzeń, będzie
hala OSiR przy ul. I Brygady.
W sobotę w godzinach 12:3017:00 będą się odbywały turnieje w kategorii najmłodszych
oraz w grupie dziewcząt. Uroczyste otwarcie imprezy nastąpi w niedzielę o godz. 10:00, a
po jej zakończeniu odbędą się
walki w grupie chłopców. W zeszłym roku w stargardzkich mistrzostwach szkół wystartowało
394 zawodników z Polski, Rosji,
Ukrainy i Niemiec.
M.B.

ogłoszenie

Nikola z Filipem prezentują okazałe
zdobycze.
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IV liga

Do przerwy było bardzo dobrze
Do szatni po pierwszej połowie wszyscy reprezentanci powiatu stargardzkiego wchodzili z
uśmiechem na twarzy. W 7. kolejce IV ligi zachodniopomorskiej zgodnie prowadzili po 45 minutach, 1:0. Ostatecznie tylko Białym Sądów udało się jednak dowieźć zwycięstwo do mety.
Piłkarze Kluczevii Stargard i Błękitnych II Stargard przegrali natomiast w samych końcówkach.

Gryf Kamień Pomorski - Błękitni II Stargard 2:1 (0:1)
Bramki: Więcek (73`), Wittbrodt (85`) - Gajda (3`)
Błękitni II: Skuza - Jałoszyński, Pelikan, Onyszczuk, Bieńko,
Gwóźdź (77` Grzelak), Koczorowski, Bejger, Kacprzyk, Zdunek,
Gajda.
Vineta Wolin – Polski Cukier Kluczevia Stargard 2:1 (0:1)
Bramki: Kranz (90`), Wiśniewski (90+2`) – G. Magnuski (28`)
Czerwona kartka: Banach (Kluczevia, 90+3`)
Kluczevia: Ufnal – Wiśniewski, Szczygielski, Królak, Groński,
Banach, Bartoszyński, R. Surma, P. Surma (90` Zima), G. Magnuski, M. Magnuski (81` Rdzeń).
Biali Sądów – Rasel Dygowo 3:1 (1:0)
Bramki: Inczewski (37`), Ćwiek (68`), Pustelnik (78`) – Poznański (88`)
Biali: Skwirut – Pustelnik, Wójcik (64` Korcz), Błaż, Nitecki, Piekarek, Ćwiek, Kmieć, Garbicz, Gicewicz (90` Rybka), Inczewski.
Czerwona kartka: Ćwiek (Biali, 74`)

Piłkarze Kluczevii po meczu z Vinetą mieli minorowe nastroje

W 7. kolejce IV ligi ogromnego pecha miały zespoły ze Stargardu. Zarówno Polski Cukier
Kluczevia, jak i rezerwy Błękitnych, przegrały swoje pojedynki
w ostatnich minutach. W związku z tym zamiast czołówki tabeli
plasują się w jej dolnych regionach. Najlepiej wiedzie się zatem beniaminkowi z Sądowa,
który odniósł czwarte zwycięstwo na własnym boisku. Tym
razem Biali zwyciężyli z Raselem Dygowo, 3:1.
Podopieczni Piotra Kaczora rozpoczęli domowy pojedynek od huraganowych ataków,
które już w pierwszej połowie
przyniosły efekt. Po jednej z
ofensywnych akcji na dokładny strzał z woleja zdecydował
się Sebastian Inczewski i umieścił futbolówkę w siatce. W ten
sposób zdobył już szóstą bramkę w obecnym sezonie. Dobrą
grę Biali kontynuowali także po
zmianie stron i po strzałach głową Marcina Ćwieka i Tomasza
Pustelnika powiększyli przewagę do trzech trafień. Rywalowi
pozwolili tylko na bramkę honorową.

Przez godzinę w meczu w Wolinie Polski Cukier Kluczevia
prowadziła 1:0 po bramce strzelonej przez Grzegorza Magnuskiego. Trzecie zwycięstwo podopiecznych Marcina Narkuna
było na wyciągnięcie ręki. Jednak w ostatniej minucie regula-

Sebastian Inczewski rozpoczął strzelanie Białych

minowego czasu gry wyspiarze
doprowadzili do remisu, a ku
rozpaczy przyjezdnych, chwilę później strzelili zwycięską
bramkę. Kluczevia doznała w

ten sposób trzeciej porażki w sezonie i spadła w tabeli na odległe 17. miejsce w tabeli IV ligi.
Bardzo podobny przebieg
miało spotkanie innej stargardzkiej jedenastki występującej na
tym szczeblu rozgrywkowym.
Rezerwy Błękitnych prowadziły
bowiem od 3. minuty w Kamieniu Pomorskim, 1:0 po bramce
grającego trenera stargardzkiej
drużyny, Roberta Gajdy. Korzystny wynik Błękitni utrzymywali do 73. minuty. Wówczas
Gryfici doprowadzili do wyrównania po uderzeniu byłego gracza biało-niebieskich, Macieja
Więcka, a 12 minut później pokonali Norberta Skuzę po raz
drugi. W sobotę odbędą się mecze 8. kolejki. Na własnym boisku zaprezentują się tym razem obie stargardzkie jedenastki, a Biali zagrają na obcym terenie. Kluczevia o godz. 11:00
rozpocznie pojedynek z Gryfem
Kamień Pom. , natomiast Błękitni II o godz. 16:15 podejmą zamykającą tabelę, Iskierkę Szczecin. Piłkarze z Sądowa udadzą
się z kolei do Karlina.
M.B.

Pozostałe wyniki 7. kolejki:
Leśnik - Rega 2:0,
Polonia - Ina 1:6,
Lech - Sparta 2:0,
Wieża - Olimp 3:2,
Mechanik - Darłovia 2:2,
Iskierka - Orzeł 1:0,
MKP - Hutnik 1:4.
Tabela IV ligi:
1.
Hutnik Szczecin		
2.
Sokół Karlino		
3.
Vineta Wolin		
4.
Wieża Postomino
5.
Olimp Gościno		
6.
Biali Sądów		
7.
Darłovia Darłowo
8.
Lech Czaplinek		
9.
Ina Goleniów		
10. Rega Trzebiatów		
11. Polonia Płoty		
12. MKP Szczecinek		
13. Rasel Dygowo		
14. Gryf Kamień Pom.
15. Leśnik Manowo		
16. Sparta Węgorzyno
17. PC Kluczevia Stargard
18. Orzeł Wałcz		
19. Błękitni II Stargard
20. Mechanik Bobolice
21. Iskierka Szczecin		

7
6
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6
6
7
6
7
6
7
6
7
7

21
15
14
13
12
12
12
10
10
10
9
8
7
7
7
7
7
5
4
4
4

22-7
16-7
17-9
18-14
14-13
13-12
16-12
8-6
14-15
11-15
13-18
11-11
13-15
13-12
10-12
10-15
13-14
5-12
11-16
8-14
8-15

Piłka nożna kobiet

Lwy nie straszne Błękitnym
Piłkarki Błękitnych Stargard rozpoczęły udział w III makroregionalnej lidze kobiet od
wygranej. Na inaugurację sezonu pokonały na wyjeździe Lwa Lębork, 4:1. Bramki dla
naszego zespołu strzelały Natalia Gugała (dwie), Patrycja Szymańska i Alicja Palak.
Spotkanie ligowe z Lwem Lębork rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłej kilka dni temu, Pauliny Sochy. Spokojnie było także na
boisku przez około 20 minut.
Od tego czasu coraz większą
przewagę zaczęły jednak uzyskiwać zawodniczki Błękitnych
Stargard. I już w 26. minucie
po podaniu Patrycji Szymańskiej i efektownym rajdzie na listę strzelców wpisała się Natalia

Gugała. Siedem minut później
Szymańska idealnie przymierzyła z rzutu wolnego. Dzięki
temu do przerwy podopieczne
Bartłomieja Zdunka prowadziły 2:0, choć mogły pokusić się o
wyższą zaliczkę.
Podobny obraz dominacji Błękitnych miał miejsce w początkowych fragmentach drugiej
połowy. W efekcie w 61. minucie Gugała podwyższyła prowadzenie na 3:0, a na kwadrans

przed końcem Alicja Palak mocnym uderzeniem zza pola karnego wysforowała stargardzką drużynę na czterobramkowe
prowadzenie. Od tego momentu
do głosu doszły gospodynie, ale
potrafiły strzelić jedynie bramkę honorową, która ustaliła końcowy rezultat na 4:1 dla Błękitnych.
- Rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie, nie tylko wysoko wygrywając, ale również re-

alizując na boisku zamierzone
przed meczem cele. Ciężka praca na treningach zaczyna powoli przynosić owoce – powiedział
po meczu trener Zdunek. Już 6
września o godz. 13:00 jego podopieczne czeka jednak kolejny
mecz o punkty III-ligowe. Tym

razem, ponownie na wyjeździe,
zagrają z ekipą GOSRiT-u Luzino. Natomiast pierwszy mecz
na własnym boisku Błękitne rozegrają 13 września z Energetykiem Gryfino.
M.B.

511 407 627
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Okręgówka zagrała na dwóch frontach
Zmienne szczęście towarzyszyło reprezentantom powiatu stargardzkiego w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Okręgowej. W 5. kolejce spotkań zwycięstwa odniosły zespoły
Piasta Chociwel i Unii Dolice. Remisem zakończył się pojedynek z udziałem piłkarzy
Orła Grzędzice, natomiast Zorza Dobrzany i Orkan Suchań poniosły kolejne w tym sezonie porażki. W środę odbyły się z kolei mecze III rundy Pucharu Polski ZZPN.

Orły z Grzędzic po zaciętym boju zremisowały z Odrą Chojna

W
Dolicach
drugi
triumf w obecnym sezonie
rozgrywkowym szczecińskiej
okręgówki odnieśli futboliści
Unii. Po bramkach Piotra Orłowskiego i Dominika Góreckiego pokonali lipiańską Stal,
2:0. Przesunęli się dzięki temu
o kilka lokat w tabeli grupy południowej. Poprawili sobie także nastroje, które przełożyli na
kolejne zwycięstwo, tym razem
pucharowe. W III rundzie Pucharu Polski ZZPN pokonali w
środę w Przelewicach Wicher,
5:0 (bramki Maksa Sapona, Mariusza Madejskiego, Wojciecha
Żugaja, Alana Kwiatkowskie-

go i Kamila Pieszko) i zameldowali się w kolejnej fazie rozgrywek. Ligową wygraną w miniony weekend zanotowali ponadto gracze Piasta Chociwel. Podopieczni Tadeusza Piotrowskiego pokonali w Rewalu Wybrzeże, 2:0 po trafieniach Mariusza
Kortusa i Damiana Wieliczko i
awansowali do czołowej ósemki
grupy północnej. Dwa dni temu
gorzej zaprezentowali się jednak
w meczu pucharowym. Po porażce 0:3 z Drawą Drawno odpadli z rozgrywek.
Drugi remis w obecnym sezonie uzyskali piłkarze Orła Grzędzice. Beniaminek stoczył za-

cięty bój z faworyzowaną Odrą
Chojna. Od 70. minuty grał w
dziesiątkę po czerwonej kartce dla Mateusza Celińskiego,
lecz mimo tego objął prowadzenie po strzale Łukasza Romciwa. Niestety, w doliczonym czasie gry, goście doprowadzili do
wyrównania. W środę w Pucharze Polski wygrali natomiast ze
Światowidem Łobez, 3:0.
Cały czas nie może pozbierać się Orkan Suchań. W meczu
wyjazdowym z Orłem Trzcińsko
miał swoje szanse, ale ostatecznie poległ 2:3 (bramki Grzegorza Krukowskiego i Krzysztofa Madejaka) i zamyka ligową tabelę. Być może drużynę z
Suchania pobudzi pucharowy
triumf nad Iną Stradzewo, 4:2
i awans do IV rundy Pucharu
Polski ZZPN. Wreszcie klęską
0:4 zakończył się mecz 5. kolejki w wykonaniu piłkarzy Zorzy
Dobrzany. Podopieczni Łukasza
Woźniaka ulegli na wyjeździe
ekipie Morzycka Moryń. Natomiast trzy dni później przegrali w III rundzie PP ZZPN z niżej notowaną Gwiazdą Żalęcino,
2:3.
M.B.

Unia Dolice odniosła drugie zwycięstwo w obecnym sezonie

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

13
11
11
11
10
10
9
9
7
6
5
5
5
4
3
3
2
0

18-5
13-3
15-6
12-5
12-8
11-8
11-8
10-11
11-9
6-13
9-10
4-8
6-8
6-11
8-12
5-10
4-12
4-18

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

10
10
10
10
9
9
7
7
7
6
6
6
5
4
4
3
1

16-7
19-7
9-6
8-4
14-13
8-9
12-5
7-11
7-12
9-8
15-11
5-7
7-8
7-12
10-15
6-18
10-16

Kolarstwo

Szotowicz mistrzynią Polski!
Reprezentantka Stargardzkiego Towarzystwa Cyklistów, Monika Szotowicz zwyciężyła
w Parczewie mistrzostwa Polski Masters w jeździe indywidualnej na czas. To największy
sukces naszej znakomitej kolarki.
Kilkanaście dni temu informowaliśmy o dużym sukcesie stargardzkich kolarek
w Poznaniu. Monika Szotowicz wraz z Dorotą Klewecką wygrały jazdę parami na
czas podczas mistrzostw Polski mastersów. Kilka dni temu
świętowaliśmy jednak jeszredakcja@dziennikstargardzki.pl

cze większe osiągnięcie. Otóż
podczas mistrzostw Polski
Masters w jeździe indywidualnej na czas w Parczewie Monika Szotowicz wywalczyła złoty
medal w kategorii K40 z przewagą półtorej minuty nad drugą zawodniczką w klasyfikacji.
Stargardzianka spełniła tym

samym swoje marzenie i po
raz kolejny udowodniła, że jest
jedną z najlepszych zawodniczek Masters w Polsce. W imprezie, po raz pierwszy, wystartowała także Dorota Klewecka, która ukończyła rywalizację na 5. miejscu.

M.B.

Monika Szotowicz na najwyższym stopniu podium
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KRZYŻÓWKA

Z nagrodą!

Dwie pierwsze osoby, które przyjdą we wtorek z właściwie rozwiązaną krzyżówką i hasłem, otrzymają najnowsze wydanie Dziennika
Stargardzkiego. Gazetę można odebrać od godziny 9.00 w siedzibie redakcji przy ul.Pierwszej Brygady 35 pokój 602. Powodzenia!

Pionowo:
1. święty patron Irlandii
2. niemieckie imię męskie
3. głos męski niemęski
4. jałowy bieg silnika
5. zbuntowany przeciw
Olimpowi
6. stolica Yamato
7. specjalista od roślin
8. bułgarski olejek z róż
9. ciasto w rulonie
10. mała Elżbieta
11. Douglas
12. ogon szaraka
13. leniwy jak kół ten stary wół
14. trąd
15. komedia Stanisława
Dobrzańskiego
16. drogowy ugniatacz
17. miasto w stanie
Pensylwania
18. odbyli w 1908r.
pierwszy lot z pasażerem
19. tamte kobiety

20. imię ukochanej
Winicjusza z powieści
„Quo vadis” Sienkiewicza
21. drewniany żaglowiec
z XIV w.
22. sąsiad Jowisza
23. archaiczna
24. obszar, okolica
25. wiecznie zielone
drzewo afryk.
26. międzynarodowa waluta
27. garbate bydło z Azji
28. mąż Marcyny z komedii
Moliera „Lekarz mimo woli”
29. legendarny człowiek
śniegu
30. rzeka na Ukrainie
31. Karol, architekt barokowy
32. tworzą leśne darnie
33. pod koroną
34. wiecznie zielone
drzewo Ameryki Płd.
35. japońska forma szermierki
36. model Renaulta

37. postać z komedii
Moliera „Mizantrop”
38. łobuz
39. na łbie konia
40. dwudziesta trzecia
litera grecka
41. „tak” naszych
południowych braci
42. jaźń, ja
43. wąż R. Kiplinga
44. Akademicki Związek
Sportowy
45. syn Posejdona.
Poziomo:
46. miękki stołek
47. drewniana zatyczka
osi koła
48. mebel z trunkami
49. na wekslu
50. zabarwienie głosu
51. statolit
52. uruchamiany pilotem
53. srebrna moneta

54. żołnierz ciężkiej
jazdy tureckiej
55. typ Łady
56. miasto z Wawelem
57. bóstwo Ałtajczyków
58. chińska jednostka
wagi srebra
59. materiał drzewny
na opakowania
60. pudełko, etui
61. ryba słodkowodna,
kolka, chwast rybi
62. podłapówka
63. winda dla śmieci
64. okrętka lub angielski
65. instrument do zawracania
66. miasto na Węgrzech
67. dawny konny zaprzęg
68. duchowny szyicki
69. babilońsko - asyryjski
bóg nieba
70. miasto W Gruzji,
stolica Adżarii
71. roślina ozdobna

72. ... orny lub leśny
73. grekokatolik
74. siódma litera
alfabetu greckiego
75. imię Byczewskiego
76. słynne marcowe
77. rzeka w Wlk. Brytanii,
dopływ Ouse
78. roboty
79. wymierające drzewo
iglaste
80. wystawowe w sklepie
81. między Atenami a Tebami
82. zsyła go Morfeusz
83. stan w Indiach
84. wije je ptak
85. miasto i port w Peru
86. na łapcie
87. pijacka mowa
88. zwrot do sarmaty.
PODPOWIEDŹ:
KAZA,
LON, PRUT, SPAH, WRIGHT,
ZEBU
511 407 627
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INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna

91 578 54 66

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

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

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

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

redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEPIS

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

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

Bitki wieprzowe z warzywnym
sosem

Składniki:
1 szynka wieprzowa
1 cebula
1 kg pieczarek
1 papryka żółta
1 papryka czerwona
200 g przecieru pomidorowego
4 łyżki ketchupu pikantnego
1 łyżka octu jabłkowego
½ łyżeczki czosnku
szczypta chili
sól, pieprz
olej do smażenia
mąka pszenna do obtaczania
Przygotowanie:
Mięso kroimy w plastry, rozbijamy, doprawiamy pieprzem
oraz solą.

Następnie obtaczamy w mące
i smażymy na rozgrzanym oleju.
Jak mięso jest już miękkie układamy w naczyniu żaroodpornym.
Cebulę obieramy, drobno kroimy i podsmażamy na rozgrzanym oleju. Do cebuli dodajemy
pokrojone w plasterki pieczarki, doprawiamy pieprzem oraz
solą.
Następnie dodajemy pokrojone w paseczki papryki.
Pod koniec prużenia wlewamy przecier, ketchup, ocet i doprawiamy chili oraz czosnkiem.
Sos z pieczarkami i papryką
układamy na mięsie.

ogłoszenie

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym
- ubezpieczenie grupowe
TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
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• Transport, przeprowadzki,
opróżnienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638
• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638
PRACA

5 0 g r za

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam działki budowlane w
Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 576-41-10, lub
695-986-397
• Działkę budowlaną o pow. 3000
m2 z linią brzegową Jeziora Woświn. Cena 30 zł/m2. Tel. (91) 43918-80 lub 502-914-559

• Cisewo działka pod budowę 1000
m2. 660 206 833
• Linówko, działka pod budowę lub
rekreację nad jeziorem. 660 206
833
• Sprzedam działki pod zabudowę ok. 1000 m2 w Nowogardzie
przy Asnyka. Tel. 501 307 666
• Sprzedam działki budowlane w
Ostrzycy i Ogorzelach 603 198
280

MOTORYZACJA
• 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 4 koła letnie do Fiata
Seicento, bieżnik dobry, 145/70
R13. Cena za komplet 100 zł. Tel.
668-399-239

• 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

•

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

s ł ow o
• Sprzedam opony zimowe Michelin Primacy Alpin 225 55 R16, 4
szt. , tel. 605 522 340

ROLNICTWO
• Sprzedam kombajn ziemniaczany jednorzędowy, sprawny.
Tel. 721-973-716

• 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;

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

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

• Zatrudnię kierowcę C+E,
Norwegia – Czechy – Słowacja - Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie, Tel. 607 585 561
• Zatrudnię blacharza/lakiernika/mechanika. Tel. 603742-034
• Opiekunki do Niemiec od
zaraz. 533 848 005
• Zatrudnię kierowcę C+E,
Norwegia – Czechy – Słowacja - Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie, Tel. 607 585 561
• Praca w Szwecji/okolice
Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel.
+46762185566 – Daniel
• AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wymagany
j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do 1500
euro/mies. ,wyjazdy od
zaraz, sprawdzone oferty,
legalnie 737 451 825 lub
737-886-919 lub 737-489914
• Zatrudnię mechanika samochodów
ciężarowych.
885 555 263
• Zatrudnię murarzy. Dobre
warunki. tel. 502 568 622
• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w
Szwecji. Wszelkie informacje
pod nr telefonu: +46 762 18
55 66 – Daniel

•
•
•
•
•
•
•
•

INNE
Sprzedam płyty warstwowe.
Tel. 507 893 890
Sprzedam Akordeon 80 Bas
Muza z futerałem. Jak nowy.
Cena 350 zł. Tel. 668-399-239
Kupię stare polskie komiksy i literaturę polską. Tel. 790 716 816
Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
Stary kredens kuchenny. Tel.
504-704-445
Sprzedam zegarek Samsung Galaxy Gear Fit, nowy, tel. 605 522
340
Sprzedam TV plazmowy 42 cale
LG, z dyskiem twardym, tel. 605
522 340
Sprzedam szafkę kuchenną brązowo-biała, z płytą indukcyjną, z
blatem, tel. 605 522 340
Sprzedam sofę skórzaną trzyosobową typu SONIA ciemny

•
•
•
•

brąz, drewno, z funkcją spania,
tel. 605 522 340
Sprzedam Pralko-suszarka HOOVER WDXA 5117AH-S, wkład
11 kg, tel. 605 522 340.
Sprzedam drewno suche
tanio. 691 848 026
Drewno, bukowe, dębowe,
pocięte, porąbane. Tel. 603
353 789
Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny
wiszacy
firmy vaillant - junkers-bosch niemiecki do
mieszkania,domu
z
gwarancja
serwisowa
cena od 1.000zl tel 691
686 772

Wynajmę lokal o pow. 30 m2
z łazienką. Ulica Mickiewicza 27,
Stargard. Tel. (91) 577-02-86.
Cena do uzgodnienia

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

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

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE
Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

993

(całodobowe)

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
511 407 627
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4-7.9.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

ZATRUDNI

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

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

06.09.2020 r. „Zachodnia” oś. Zachód
B14 (PIOTR I PAWEŁ)
91-573-38-79

mgr farm.

07.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
08.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
09.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
10.09.2020 r. „Cefarm 36,6”
ul. Piłsudskiego 9
91-577-17-68

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

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

ul. Pierwszej Brygady 35
pokój 602
73-110 Stargard
Redakcja czynna
od pon. do pt.
w godz. 8.00-16.00
tel. 511 407 627
91 573 09 96
redakcja@
dziennikstargardzki.pl
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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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