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zaciśnięcie pętli na szyi Polaków”
W miniony piątek, 11 września na Drodze Wojewódzkiej nr 20 doszło
do zdarzenia
drogowego z udziałem
Lisowo,
Gmina
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ustawy
WNowelizacja
poniedziałek o godz. 11
pod biuremcovidowej
posła M. Jacha na ulicy Słowackiego 11 odbyła
siędoprowadzi
konferencja prasowa stargardzkich
działaczy Konfederacji,
których zdaniem nowedo bezkarności
urzędników?
lizacja ustawy covidowej z marca tego roku może doprowadzić do bezkarności urzędniczej pod pretekstem walki z pandemią.

Osobówka czołowo
Adrian Stateczny: „To będzie
zderzyła się z busem
zaciśnięcie pętli na szyi Polaków”
W miniony piątek, 11 września na Drodze Wojewódzkiej nr 20 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem
samochodu osobowego i dostawczego busa.

W poniedziałek o godz. 11 pod biurem posła M. Jacha na ulicy Słowackiego 11 odbyła
się konferencja prasowa stargardzkich działaczy Konfederacji, których zdaniem nowelizacja ustawy covidowej z marca tego roku może doprowadzić do bezkarności urzędniczej pod pretekstem walki z pandemią.

W okolicy Lisowa doszło do zderzenia busa i Daewoo Matiza. 2 osoby trafiły do szpitala

Jak poinformował nas pod- hamować zjechał na przeciwkom. Krzysztof Wojsznarowicz, legły pas ruchu, gdzie czołowo
rzecznik prasowy stargardzkiej zderzył się z jadącym z naprzePolicji do zdarzenia doszło w ciwka busem.
Daewoo Matizem podróżookolicy miejscowości Lisowo.
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Odeszli do wieczności...
Pochówki 15.09.2020
ELŻBIETA PUŁASKA, lat 70, zmarła 11.09
Wystawienie zwłok o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00
na Starym Cmentarzu
Pochówki 16.09.2020
JUSTYNA GROCHOCKA, lat 32, zmarła 8.09
Wystawienie zwłok o godz. 14.00 na Cmentarzu
w Dolicach
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Cmentarzu
w Dolicach
MARIANNA MAŁOWICKA, lat 86, zmarła 12.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00
na Starym Cmentarzu
ReKlAMA
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Mieszkańcy alarmują.
Awaria toalet w Parku Chrobrego

Ścieżka pieszo-rowerowa
na Tańskiego

Jak długo mamy jeszcze
czekać na naprawę?

Zniszczona
ławeczka i worek
ze śmieciami

Do redakcji zgłosiło się kilka osób zażenowanych tym, że od dłuższego czasu nie działają toalety znajdujące się w okolicy placu zabaw w Parku Chrobrego.

Jak informują nas mieszkańcy toalety w Parku Chrobrego mają awarię od dłuższego czasu

- Taka sytuacja trwa już niestety od dłuższego czasu –
mówi w rozmowie z Dziennikiem poruszony sprawą mieszkaniec – A przecież przychodzą tutaj dziadkowie z wnukami czy rodzice z dziećmi. Z
powodu zamknięcia toalet nie
mają gdzie udać się za potrzebą, więc trzeba przerwać zabawę i wrócić do domu. Ta sytuacja jest przyznam co najmniej
krępująca – uważa czytelnik.
- Bardzo lubię spacerować
w Parku Chrobrego – dodaje mieszkanka – Przyjemnie jest, zwłaszcza w słoneczne dni posiedzieć sobie tutaj
i się zrelaksować. Przyznam,
że w ciągu tych nawet dwóch
godzin przebywania w tym
miejscu zdarza mi się korzystać z parkowej toalety. Teraz, gdy jest ona zamknięta, to
ostatnio nawet musiałam zre-

zygnować z miłego pobytu w
Parku Chrobrego, bo nie mogłam już wytrzymać, a nie było
przecież jak skorzystać z toalety – zaznacza mieszkanka.
W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Zakładem Gospodarki Komunalnej. W odpowiedzi dyrektor ZUK Katarzyna Rybaczuk informuje -

Obecnie mamy poważną awarię elektronicznego systemu
spłukującego. Na czas awarii
w najbliższym czasie zostanie
podstawiony TOI TOI – mówi
urzędniczka.
Miejmy nadzieję, że TOI
TOI-e pojawią się jak najszybciej, zwłaszcza, że na dniach
letnia aura powróciła, pewnie
na niedługo, ale od razu nasze parki, w tym Park Chrobrego, zapełniły się poszukującymi relaksu mieszkańcami. Oczywiście TOI TOI-e nie
mają takiego standardu jak toalety, ale przynajmniej nie będzie trzeba przerywać miłego pobytu w parku. A wracając jeszcze do znajdujących się
w Parku Chrobrego zepsutych
toalet, to nasuwa się pytanie,
czy naprawdę tak długo trzeba
czekać na naprawienie awarii
elektronicznego systemu spłukującego?
Piotr Słomski

ZUK informuje, że na czas awarii zostaną ustawione TOI TOI-e

Już od tygodnia na ścieżce pieszo-rowerowej na ulicy
Tańskiego na Os. Lotnisko zalega worek ze śmieciami przy
ławeczce, w której został złamany drewniany szczebel.

Taki widok przy ścieżce rowerowej z Tańskiego jest już od tygodnia

Odpowiadając na sygnał
mieszkańców Os. Lotnisko,
zwróciliśmy się do ZUK z pytaniem, czy uda się doprowadzić
do porządku ławeczkę znajdującą się przy ścieżce pieszo-rowerowej na ul. Tańskiego. W
ławeczce wyrwana jest jedna
z desek, natomiast obok niej
znajduje się worek śmieci. Ten
worek zalega w tym miejscu
już od co najmniej tygodnia.
- To wygląda bardzo nieestetycznie. Kiedy przyjdą silniej-

W Miedwiu utonął Pożar w jednym z
młody mężczyzna mieszkań na Starówce
W miniony piątek, 11 września nad Miedwiem zakończyła się akcja poszukiwawcza młodego mężczyzny.
Niestety finał akcji był tragiczny.
Mężczyzna, który był mieszkańcem Szczecina w miniony poniedziałek, 7 września przyjechał
na ryby nad jezioro Miedwie. Na
brzegu pozostał samochód mężczyzny a w nim pies. Poszukiwania mężczyzny trwały kilka dni,
szukano go w wodzi i na lądzie. W
miniony piątek jezioro Miedwie
patrolowały jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie
redakcja@dziennikstargardzki.pl
redakcja@dziennikstargardzki.pl

oraz Dobrzanach, Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 3 oraz Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 5
a także jednostka z Bornego Sulinowa. Przed godziną 18 strażacy z Bornego Sulinowa natrafili na
ciało poszukiwanego mężczyzny.
Grupa wodno-nurkowa z JRG nr 3
wyciągnęła mężczyznę na brzeg.

RED

W minioną sobotę, 12 września w jednym z mieszkań na
ulicy Kazimierza Wielkiego doszło do niegroźnego pożaru.
Do zdarzenia doszło w jednym z
bloków przy Szkole Muzycznej. Na
miejsce zadysponowano 3 zastępy
Państwowej Straży Pożarnej oraz Zespół Ratowników Medycznych.
Po dojeździe strażaków na miejsce
zdarzenia okazało się, że wszystkiemu winna jest potrawa pozostawiona na gazie, od której zajęły się elementy znajdujące się w kuchni.
Pożar został szybko ugaszony a
mieszkańcy bloku mogli wrócić do

swoich mieszkań.
OgłOSzeNiA

sze wiatry to zawartość tego
worka będzie fruwać po całej
okolicy. A na ławeczce z wyłamanym szczebelkiem nie
będzie można nawet normalnie usiąść. Taki wygląd zakłóca urok okolicy, zwłaszcza, że
w ostatnim czasie dokonano
tutaj wykoszenia chaszczy –
mówi jeden z mieszkańców.
Miejmy nadzieję, że służby miejskie szybko zadziałają
i doprowadzą wskazane przez
mieszkańców miejsce do porządku.
(ps)

OgłOSzeNiA

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

Kolejna inwestycja STBS
14 komfortowych mieszkań, podziemny garaż i komórki lokatorskie – Stargardzkie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło realizację kolejnej inwestycji.
Nowy wielorodzinny budynek powstanie przy ul. T. Kościuszki.
Mieszkania trafią do stargardzian, którzy wpłacą partycypację.
Lokale o wysokim standardzie
będą przeznaczone na wynajem.
W budynku powstaną mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe o różnej powierzchni – od 30
m2 do 70 m2. Dodatkowo wybudowany zostanie garaż podziem-

ny, a także komórki lokatorskie.
Budynek będzie miał trzy kondygnacje – parter i dwa piętra.
Łączna powierzchnia użytkowa
wszystkich mieszkań to prawie
640 m2.
Inwestycja powstaje przy ul. T.
Kościuszki 72. STBS pozyskał na
ten cel ponad 1 400 000 zł dofinansowania z Banku Gospodar-

stwa Krajowego. Budynek ma być
gotowy pod koniec 2021 r. Nowe
mieszkania będą wynajmowane
osobom, które wpłacą partycypację – ok. 25% wartości lokalu.
Tylko w ubiegłym roku kolejka
czekających na przydział mieszkań zmniejszyła się o ponad 100
rodzin w porównaniu z 2018 r.

info UM/opr red

STBS rozpoczyna kolejną inwestycję, w ramach której wybudowanych zostanie 14 nowoczesnych mieszkań

Pasy na Starówce zostaną wyniesione
Rozpoczęła się kolejna inwestycja, dzięki której już wkrótce wzrośnie bezpieczeństwo
przechodniów na Starym Mieście. Tym razem na ul. Kazimierza Wielkiego pojawi się
wyniesione przejście dla pieszych. To miejsce zostanie także doświetlone.

Wyniesienie przejścia dla pieszych zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo w tym miejscu

W trakcie inwestycji jezdnia na
skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kuśnierzy będzie zamykana połowicznie. Dzięki temu droga pozostanie przejezdna. Przechodnie nie będą mogli również korzystać z fragmentów chodnika bezpośrednio przy przebudowywanym
przejściu. Na czas prac tuż obok wymalowane zostały tymczasowe, żółte pasy. Wartość inwestycji to ponad
120 000 zł. Powinna zakończyć się
jeszcze we wrześniu.

Wyniesione przejście dla pieszych
to dobre rozwiązanie w tym miejscu
– w roku szkolnym wielu uczniów
każdego dnia przechodzi tamtędy
w drodze do pobliskiej podstawówki. Specjalna konstrukcja zmusi kierowców do zmniejszenia prędkości.
Najazdy wykonane zostaną z kostki
kamiennej. Piesi przejdą na drugą
stronę po wygodnej kostce betonowej. Przy przejściu pojawi się również dodatkowe oświetlenie – szczególnie ważne w zbliżającym się se-

zonie jesienno-zimowym. Mocne
światło i konieczność zwolnienia
przed pasami z pewnością zwiększą
bezpieczeństwo zarówno pieszych,
jak i kierowców.
Wyniesione przejścia dla pieszych są już m.in. w kilku miejscach
na os. Pyrzyckim, na al. Żołnierza,
ul. 11 Listopada, ul. Lotników i na
os. Zachód. Pasy zostały z kolei doświetlone na ul. A. Struga, ul. Portowej, ul. Pierwszej Brygady, ul. Nadbrzeżnej, ul. J. Piłsudskiego, ul. M.
Konopnickiej, ul. Niepodległości,
ul. Armii Krajowej, ul. B. Krzywoustego, ul. W. Broniewskiego i na
al. Żołnierza. W ramach kontynuacji planu podnoszenia bezpieczeństwa pieszych wyniesione ma zostać jeszcze przejście na skrzyżowaniu ul. B. Limanowskiego i Wojska Polskiego. Doświetlenia następnych miejsc są projektowane na ul.
S. Czarnieckiego, ul. S. Staszica, ul.
Warszawskiej i ul. T. Tańskiego.
Info UM/opr red

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Stargardzie ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. księgowości
Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:
1) Prowadzenie księgowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości, obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz Regulaminami wewnętrznymi Spółki.
2) Bieżąca weryfikacja i ewidencja dokumentów księgowych.
3) Rozliczanie i księgowanie polis ubezpieczeniowych oraz innych kosztów
rozliczanych w czasie.
4) Sprawdzanie i księgowanie operacji dotyczących kredytów i pożyczek.
5) Uzgadnianie zapisów kont analitycznych z syntetycznymi oraz weryfikacja
sald pozostałych kont.
6) Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, JPK
7) Uzgadnianie rejestrów VAT.
8) Ustalanie wyłączeń z KUP.
9) Opracowywanie planów rocznych i wieloletnich dotyczących działalności
prowadzonej przez Spółkę w ujęciu rzeczowym i wartościowym.
10) Dokonywanie ocen sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz analiz ekonomicznych.
11) Uczestniczenie w zamykaniu roku oraz udział w sporządzaniu sprawozdania finansowego.
Wymagania konieczne:
1) wykształcenie wyższe - ekonomiczne jednolite studia magisterskie; ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub ekonomiczne studia podyplomowe,
2) minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
3) znajomość z dziedziny pełnej rachunkowości oraz prawa podatkowego,
4) biegła znajomość obsługi pakietu Office,
5) niekaralność za przestępstwa popełniane umyślnie.
Wymagania preferowane:
1) umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz współpracy z zespołem,
2) wysoki poziom kultury osobistej,
3) dobra organizacja pracy, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność
nabywania i praktycznego wykorzystywania wiedzy,
Wybranym kandydatom oferujemy:
1) stabilne zatrudnienie w znanej i renomowanej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
2) umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z perspektywą długofalowej współpracy,
3) stałe wynagrodzenie,
4) atrakcyjne świadczenia z funduszu socjalnego (dofinansowanie do wczasów, karnet sportowy itp.),
5) możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
6) przyjazną atmosferę pracy.
Wymagane dokumenty:
1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy,
zaświadczenia),
6) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z poniższą treścią: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez MPGK Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO w celu wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie”.
Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem.

Zainteresowani mogą składać dokumenty z CV zna adres:
MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul. Stefana Okrzei 6 lub mailem: sekretariat@mpgk.stargard.pl z dopiskiem aplikacja na stanowisko Specjalista ds. Księgowości MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie,
w terminie do 25.09.2020 r.
511
511407
407627
627
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Akcja grupy Stop Covid Stargard

Wirus nie jest taki groźny jak nam mówią media
W piątek o godz. 17 na ul. Wyszyńskiego grupa Stop Covid Stargard przeprowadziła ankietę oraz akcję informacyjną dotyczącą pandemii coronavirusa w Polsce. W akcję włączył się też radny Norbert Śliwa.

Działacze przeprowadzili sondaż wśród mieszkańców

- Przez tę akcję chcemy pokazać ludziom, że ten wirus nie
jest tak groźny, jak nam przedstawiają media przez ostatnie
pół roku – mówi Przemysław
Korzeb z grupy Stop Covid Stargard - Przygotowaliśmy ankietę,
by zobaczyć, co ludzie wiedzą
o pandemii, jest też kilka kontrowersyjnych pytań, mających
zmuszać do myślenia. Do podjęcia tej akcji skłoniło nas to,
że uważamy, że wszystkie obostrzenia i zmiany prawa, jakie
w związku z pandemią zostały
wprowadzone, nie są adekwatne
do tej sytuacji – zaznacza działacz - To, co wzbudziło w nas
szczególny sprzeciw, to ograniczenie wolności gospodarczej, narzucanie przedsiębior-

com nakazów i zakazów, co w
konsekwencji doprowadza ich
do strat finansowych, które nie
mogą być w pełni zwrócone. Jest
to po prostu zabijanie naszej gospodarki. Oprócz tego sankcje i
restrykcje, które są wprowadzone nie mają żadnej logiki, wręcz
powiedziałbym, że oszukują ludzi, dając im złudne bezpieczeństwo – podkreśla P. Korzeb.
- Z powodu maseczek musimy wdychać to, co wydaliliśmy
z naszych płuc - dodaje Elżbieta Arendt – Mamy oddychać
tlenem, a nie dwutlenkiem węgla. Zależy nam na zdrowiu Polaków a przede wszystkim naszych dzieci, które muszą chodzić w maseczkach i dezynfekować ręce nie wiadomo do końca

Działacze Stop Covid rozdawali też ulotki informacyjne

jakimi substancjami – podkreśla członkini grupy.
W trakcie piątkowej akcji
członkowie grupy Stop Covid
Stargard zadali uczestnikom
ankiety następujące pytania. 1)
Czy uważasz, że w Polsce jest
stan pandemii?, 2) Czy uważasz,
że informacje o Covid 19 podawane przez główne media i rząd
są nierzetelne?, 3) Skąd czerpiesz wiedzę i informację na temat Covid 19?, 4) Czy wiesz ile
osób zmarło z pozytywnym testem na Covid bez chorób współistniejących, 5) Czy jesteś zadowolony z funkcjonowania służby
zdrowia po ogłoszeniu epidemii?,
6) Co sądzisz o wprowadzanych
obostrzeniach?, 7) Czy wziąłbyś/
wzięłabyś udział w manifestacji
przeciwko wprowadzonym obostrzeniom?
Na akcję został zaproszony
radny Norbert Śliwa – Postanowiłem przyłączyć się do tej akcji, ponieważ uważam, że nasze
społeczeństwo jest za mało poinformowane o pandemii. Brakuje nam po prostu rzetelnych
i konkretnych informacji. I z
tego właśnie powodu chciałbym
wesprzeć mieszkańców swoją
postawą – mówi radny - Zaproponowaliśmy takie działanie,
żebyśmy tę akcję przeprowadzili
w formie ankiety. Konieczny jest
w tym względzie szeroki dialog
społeczny. Należy nam się pełna
informacja, choćby nawet taka,
która sprowadzałaby się do konstatacji, że jeszcze niewiele nauka wie na temat tej pandemii.
Chodzi o to, byśmy wiedzieli na
czym tak naprawdę w tej materii
stoimy. Jeżeli dla przykładu najpierw minister zdrowia mówi,
że maseczki przed niczym nie
chronią a później wprowadza
się tak restrykcyjne obostrzenia,
to moim zdaniem jest to robienie sobie żartów z ludzi – podkreśla Norbert Śliwa.

Stargardzianie pamiętają
o Sybirakach

redakcja@dziennikstargardzki.pl
redakcja@dziennikstargardzki.pl

czeństwa trzeba pamiętać, by podczas uroczystości zachować dystans
od pozostałych osób, a także zasłaniać usta i nos.
Światowy Dzień Sybiraka to upamiętnienie ofiar masowych deportacji ludności z terenów okupowa-

- Spotkałem się z prezydentem
Rafałem Zającem i wiceprezydent Ewą Sową. Rozmawialiśmy
o obawach rodziców i nauczycieli a także o tej akcji ankietowej czyli przeprowadzanym
przez nas sondażu. Panu prezydentowi bardzo się spodobał ten
pomysł, ponieważ również uważa on, że dialog jest konieczny,
ale chciałby też poznać wynik
tych ankiet, następnie zaprosić
uczestników grupy Stop Covid
oraz dyrektora stargardzkiego
Sanepidu, by wspólnie porozmawiać o wynikach tej ankiety.
Tak byśmy mogli wypracować

jakiś jednolity sposób działania
w tej trudnej sytuacji. Dodatkowo pani prezydent zaplanowała
wizyty w każdej szkole i osobiście będzie nadzorować temat
sposobu funkcjonowania szkół
w czasie pandemii – informuje
stargardzki radny.
O wynikach przeprowadzonego sondażu oraz sposobach
działania w pandemii wypracowanych na jego podstawie będziemy państwa na bieżąco informować w kolejnych wydaniach.
Piotr Słomski

Mieszkańcy z zainteresowaniem odpowiadali na pytania
OgłOSzeNie

W ramach obchodów Światowego Dnia Sybiraka w czwartek (17.09.) o 17:00 odbędzie się
uroczysta msza święta. Nabożeństwo zostanie odprawione w kościele pw. Ducha Świętego.
Wezmą w nim udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych,
służb mundurowych i mieszkańcy.
Po mszy świętej uczestnicy złożą
kwiaty pod pomnikiem Ofiar Sybiru i Katynia, który znajduje się tuż
przy świątyni. Ze względów bezpie-

W trakcie akcji sondażowej. Od lewej Przemysław Korzeb, Mariusz Maczek, Elżbieta
Arendt i Norbert Śliwa

nych przez Związek Radziecki podczas II wojny światowej. Obchodzony jest każdego roku 17 września –
w rocznicę napaści ZSRR na Polskę.
Dzień Sybiraka ma charakter święta
państwowego.
Info UM/opr red

INFORMACJA
WÓJTA GMINY MARIANOWO
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, że w
siedzibie Urzędu Gminy Marianowo przy ul.
Mieszka I 1 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,
obejmujący część działki nr ewid. 285/2 położonej w obrębie miejscowości Dalewo.
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Piotr Słomski i Michał Jach w Kawiarence Politycznej Radia Szczecin

Zacięta dyskusja na temat rekonstrukcji rządu
i przyszłości lotniska w Goleniowie
W niedzielę 13 września w audycji publicystycznej „Kawiarenka Polityczna” wziął udział Piotr Słomski, który reprezentował Koalicję Polską (PSL-Kukiz15) oraz poseł Michał Jach (PiS) . Wraz z nimi, do audycji zostali zaproszeni również Joanna Agatowska, radna miasta Świnoujście i wiceprzewodnicząca SLD na Pomorzu Zachodnim oraz poseł Grzegorz Napieralski (KO).
Tematem przewodnim audycji była rekonstrukcja rządu
oraz możliwe i przewidywane
nowe koalicje w Sejmie.
– Rozmowy są prowadzone.
Negocjacje trwają – mówił poseł Michał Jach – Myślę, że z
końcem września lub początkiem października wszyscy dowiemy się, jak to będzie wyglądać. Prezes Jarosław Kaczyński
i premier Mateusz Morawiecki
dążą do tego by ograniczyć ilość
ministerstw do 11, 13. Obecnie
resortów jest zdecydowanie za
dużo i jest tak, że często jedną
sprawą zajmuje się kilka ministerstw, co utrudnia rozwiązywanie problemów – podkreślał
M. Jach.
- Gdy spojrzymy na naszą scenę polityczną, to druga kadencja dla każdego środowiska politycznego była trudna – mówił
w kontekście przewidywanych
roszad w Zjednoczonej Prawicy, poseł Grzegorz Napieralski z KO – Tarcia na linii minister Ziobro a PiS są bardzo odczuwalne. Marszałek Terlecki
wprost powiedział w którymś z
wywiadów, że przywołuje do porządku ministra Ziobrę. Widać,
że napięcie jest bardzo duże i pytanie co się wydarzy – zaznaczał
poseł Koalicji Obywatelskiej –
Bardzo ciekawy wątek stanowi
próba zamiany koalicjanta z partii Z. Ziobry na Koalicję Polską
lub sam PSL – dodawał G. Napieralski.
- Tak jak w każdej firmie zdarza się raz na jakiś czas potrzeba
przewietrzenia. Obecnie widać,
że ta łódź jest bardzo rozhuśtana – dodawała Joanna Agatowska - Na tę chwilę więcej jest jednak plotkarskich przecieków.

Piotr Słomski - Koalicja Polska PSL,Kukiz 15

Joanna Agatowska - SLD

Michał Jach - poseł PiS

Grzegorz Napieralski -poseł KO

Zmiana na mniejszą ilość ministerstw wcale nie oznacza, że
będzie lepiej. Bo zaraz może się
okazać, że pojawi się więcej wiceministrów dla jeszcze większej
ilości osób muszących ogarniać
rosnące biurokratyczne kanwy –
podkreślała wiceprzewodnicząca SLD.
- Zapowiadana rekonstrukcja
rządu pozostaje jeszcze w sferze
doniesień medialnych – mówił
Piotr Słomski – Sądzę, że ta burza w kręgach władzy specjalnie
nie interesuje Polaków, bo tak
naprawdę nie za bardzo ich dotyczy. To są na razie jakieś zapowiedzi i przewidywania. Wciąż
na ten moment jest mało w tej

sprawie konkretów – podkreślał
P. Słomski.
Trzaskowski
poprowadzi KO?
W audycji poruszono też temat problemów przywództwa w
Koalicji Obywatelskiej – W każdej partii politycznej pojawia się
atmosfera przesilenia. Być może
powoduje to fakt, że wybory zostały przegrane – podkreślał
Grzegorz Napieralski – Gdy nastąpi wybór szefa klubu to ta atmosfera napięcia się zakończy.
Jestem więc absolutnie spokojny
o przyszłość tego klubu – mówił
poseł KO.
O to, kto przejmie stery w KO
został zapytany również Piotr

Słomski. Działacz Koalicji Polskiej nawiązał w tym kontekście
do osoby prezydenta Warszawy
- Wynik Rafała Trzaskowskiego,
co prawda nie dał mu zwycięstwa, ale w kategoriach politycznych można uznać go za sukces,
ponieważ zdołał on zgromadzić
10 milionów wyborców, w sytuacji gdy KO ma duży elektorat negatywny. R. Trzaskowski
wzbudził wyraźne nadzieje w
elektoracie KO. Wydaje się, że
KO chce się teraz zogniskować
wokół realnego przywództwa.
W polityce można być oczywiście sprawnym administratorem
swojego klubu, zarządcą potencjału ludzkiego i zasobów swojego ugrupowania, natomiast
każde ugrupowanie potrzebuje realnej siły autorytetu, która poprowadzi całość – podkreśla P. Słomski – Pozostaje jednak
otwartym pytanie czy przez trzy
lata, jakie pozostały do kolejnych
wyborów, Trzaskowski, zdoła
przedstawić postulaty i zorganizować struktury działaczy w terenie – podkreślił P. Słomski.
- Dokładnie zgadzam się z diagnozą Piotra Słomskiego – zaznaczyła Joanna Agatowska –
Ewidentnie po stronie największego klubu opozycyjnego widać
kryzys, wynikający z braku przywództwa. Zgadzam się, że takim
naturalnym przywódcą może
być Rafał Trzaskowski. Kapitał zgromadzonych wokół siebie
głosów stanowi elektorat liberalny, który jednak nie chce czekać
biernie przez trzy lata. Ci ludzie
chcą realnie walczyć, by zmieniać kierunki funkcjonowania
pewnych sfer przestrzeni naszego kraju – mówiła J. Agatowska.

Co dalej z naszym portem
lotniczym?
W audycji został poruszony również temat trudnej sytuacji finansowej lotniska w
Goleniowie. Obecnie rząd czeka
na pozwolenie Komisji Europejskiej, by poratować finansowo
nasze lotnisko
– Port lotniczy jest w bardzo
trudnej sytuacji – mówił G. Napieralski - Marszałek zaapelował, by podać konkretną datę
lub lobbować za tą notyfikacją
czyli pozwoleniem Komisji Europejskiej. Przypominam, że minister Horała obiecał specjalną pulę pieniędzy na wszystkie
porty lotnicze – mówił Grzegorz
Napieralski.
- Ani rząd ani Polskie Porty Lotnicze nie mogą finansować bieżącej działalności operacyjnej, ponieważ Komisja Europejska zakwalifikuje to natychmiast jako niedozwoloną pomoc
– stwierdził Michał Jach – Port
lotniczy w Goleniowie pozostanie jako jeden z 4 portów w centralnym porcie komunikacyjnym. W związku z tym przed
goleniowskim portem lotniczym
jest przyszłość – zaznaczał M.
Jach.
- Teraz w tym względzie ruch
jest po stronie rządu, żeby tak
zadziałał w Komisji Europejskiej, by ta udzieliła mu zgody
na udzielenie pomocy publicznej
portowi w Goleniowie – powiedział Piotr Słomski.
- To lotnisko musi funkcjonować. Jeżeli z naszym lotniskiem
stanie się coś niedobrego, to będzie się to wiązało z ogromnym
wykluczeniem naszego regionu
– podkreślała Joanna Agatowska.
Redakcja

Mieszkańcy os. Pyrzyckiego
będą mieli nowy chodnik

Trwają przygotowania do budowy kolejnego ciągu pieszo-rowerowego na os. Pyrzyckim. Opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa nowej inwestycji. Chodnik powstanie w
ciągu ul. Armii Krajowej – na odcinku od ul. W. Broniewskiego do ul. J. Twardowskiego.
Przez trwającą pandemię koronawirusa nie odbędzie się tradycyjne spotkanie z projektantem w
urzędzie. Mieszkańcy mogą jednak
zapoznać się z planem inwestycji i
zgłosić swoje uwagi. Wystarczy do
18.09. (piątek) napisać e-mail na

adres: a.sewerynek@um.stargard.
pl. Projekt nowego chodnika można
znaleźć na stronie www.stargard.pl.
Tak wczesny etap inwestycji to
najlepszy moment na przekazanie
sugestii i rozwianie ewentualnych
wątpliwości. Dzięki współpracy z

mieszkańcami wspólnie można wypracować rozwiązania, które spełnią oczekiwania użytkowników.
To również właściwy moment na
wprowadzenie zmian przed akceptacją gotowego projektu.

Info UM/opr red

Nowy chodnik powstanie na odcinku od ulicy Broniewskiego do ulicy Twardowskiego
511 407 627
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Gmina Kobylanka

Dąb Cysters zapuszcza korzenie

Wieści z gmin

W minioną niedzielę, 13 września w miejscowości Rekowo w Gminie Kobylanka odbyło
się uroczyste sadzenie „potomka” dębu Cystersów.
O wydarzeniu na swoim profilu na FB poinformowała Julita
Pilecka, Wójt Gminy Kobylanka.
„Potomek” dębu Cysters już
rośnie w Rekowie. Teraz pozostaje nam trzymać mocno kciuki, by sadzonka się przyjęła i stała się pięknym, dorodnym drzewem.
Dziękuję wszystkim gościom
za udział w uroczystości, a
mieszkańcom Rekowa za przygotowanie poczęstunku i - jak
zawsze - profesjonalną organizację wydarzenia- powiedziała
Pani Wójt, Julita Pilecka

W wydarzeniu udział wzięła również Julita Pilecka, Wójt Gminy Kobylanka.

Stara Dąbrowa/ Storkówko/ Łęczyca
W minionym tygodniu Wójt Gminy Stara Dąbrowa Sylwia Kalmus-Samsel podpisała umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Storkówko i Łęczyca. W tym tygodniu zostanie
przekazany plac budowy. Zakończenie przedsięwzięcia planowane
jest na koniec marca 2021 roku.
Całkowity koszt inwestycji to 442 800 zł. Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego an Rzecz Obszarów
Wiejskich.

W miejscowości Rekowo w Gminie Kobylanka odbyło się uroczyste sadzenie dębu Cysters

Dobrzany

„Kolorowa sala dla przedszkolaka”
1 lipca Przedszkole Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach rozpoczęło realizację
projektu „Kolorowa sala dla przedszkolaka” w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych na obszarach rewitalizacji objętych projektem „Społeczna Rewitalizacja.

Od 1 września czterolatki uczą się w nowej, kolorowej sali

Głównym założeniem projektu była poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych, kulturalnych i eduredakcja@dziennikstargardzki.pl

kacyjnych poprzez modernizację pomieszczenia na potrzeby przedszkolaków.
Zakres prac obejmował re-

mont pomieszczenia, na który składało się wylanie posadzki masą samopoziomującą, pokrycie podłogi wykładziną PCV, malowanie ścian.
Dodatkowo salę wyposażono
w nowe meble, stoliki, krzesełka, regały szatniowe. Zakupiono również niezbędne pomoce
dydaktyczne.
Wszystkie prace związane z
realizacją projektu wykonali
rodzice dzieci przedszkolnych
oraz wolontariusze.
Swój wygląd zmienił również korytarz łączący wejście
do przedszkola z wyremontowaną salą.
Info UG Dobrzany/opr red

Dolice
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej pozyskali kolejny plecak
ratowniczy ze sprzętem do tlenoterapii, który już niedługo zasili zasoby samochodów ratowniczych OSP. Plecak był używany i wymaga małego doposażenia przez strażaków. Będzie to już trzeci tego
typu zestaw w jednostce. Ze względu na wygodę użytkowania plecak zastąpi torbę ratowniczą.

Chociwel/Długie
Filia biblioteczna w miejscowości Długie w Gminie Chociwel na
początku września wzięła udział w akcji Narodowego Czytania. Do
akcji oprócz zaproszonych gości przyłączyli się również uczniowie.
Każdy odczytał fragment „Balladyny” Juliusza Słowackiego.
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Różnorodność, która łączy

Młodzi fotografowie
pokazali stargardzkie detale

Balladyna odwiedziła
uczniów„trójki”

Już tradycyjnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w
Stargardzie przyłączyli się do Ogólnopolskiej akcji pod
Stargardzianie wzięli udział w ciekawym projekcie w ramach Młodej Hanzy. Ich pra- nazwą Narodowe Czytanie.
W tym roku w szczegól- kie filmy, na których uczniowie
ce zostaną zaprezentowane szerokiemu gronu odbiorców w przyszłym roku podczas 41
nych i wyjątkowych warunkach wraz z rodzicami czytali poMiędzynarodowego Zjazdu Hanzy w Rydze.
uczniowie szkoły czytali Balladynę Juliusza Słowackiego.
Pandemia koronawirusa zmusiła uczniów do zdalnego czytania fragmentów Balladyny.
Uczniowie przygotowali również specjalne plakaty na temat
utworu Słowackiego jak i samego autora. Powstały także krót-

Ewelina Maligłówka

Foto Daniel Leżuch

Foto. Antoni Domaradzki

Młoda Hanza to organizacja
zrzeszająca osoby w wieku 15-26
lat. Działa w ramach Międzyna-

szczególne fragmenty utworu..
Czytanie Balladyny zakończyło się sukcesem, uczniowie
z wielką ochotą i zaangażowaniem przyłączyli się do akcji
zgłębiając tym samym wiedzę
na temat utworu, Juliusza Słowackiego i epoki romantyzmu.

Efekty prac nad projektem będzie można obejrzeć na wystawie
podczas przyszłorocznego zjazdu Hanzy. Wzięło w nim udział
pięcioro członków pracowni fotograficznej
Młodzieżowego
Domu Kultury: Miłosz Chojnacki, Antoni Domaradzki, Wiktoria Gruca, Daniel Leżuch oraz
Marek Tepliński.
Nowa Hanza to związek miast
partnerskich, który przejął tradycję średniowiecznej organizacji. Przeszło 600 lat temu eu-

ropejscy kupcy stworzyli pierwszy związek wspierający handel.
Wraz z upływem lat stawali się
realną siłą polityczną na kontynencie. Dziś Nowa Hanza wciąż
czerpie z tamtej średniowiecznej
tradycji – jej członkowie skupiają
się na szerokiej współpracy miast
partnerskich. Jednym z najważniejszych wydarzeń są organizowane co roku Dni Hanzy. Ich gospodarzem w 2026 r. będzie Stargard.

Uczniowie przygotowali plakaty z wizerunkiem Juliusza Słowackiego

Info UM/opr red

Fot. Miłosz Chojnacki.

rodowego Związku Hanzy. Jego
członkiem jest również Stargard.
Projekt „Różnorodność, która łączy” ma na celu współpracę młodych ludzi z miast członkowskich. Poprzez fotografię pokazują elementy wspólne dla różnych miejscowości. To np. ratusze, targowiska, charakterystyczne budynki i inne ważne miejsca.

W tym roku uczniowie zdalnie czytali fragment Balladyny

Foto. Marek Tepliński.

Foto. Wiktoria Gruca.

Stargardzkie Muzeum organizuje grę miejską

Rowerem po Stargardzie
Przed nami XXVIII Europejskie Dni Dziedzictwa. Z tej okazji Muzeum Archeologiczno-Historyczne organizuje grę miejską. Uczestnicy rowerowo odwiedzą miejsca, w których przez wieki koncentrowało się życie stargardzian.
Wydarzenie zaplanowano na
sobotę (19.09.). Warto zapisać
się już dzisiaj.
Żeby dołączyć do „Korowodu
stargardzian”, trzeba wypełnić
kartę zgłoszeniową, którą można znaleźć na stronie www.stargard.pl. W zabawie mogą wziąć

udział maksymalnie 5-osobowe
drużyny. Należy też wcześniej
zainstalować w telefonach bezpłatną aplikację do skanowania
kodów QR.
Korowód pokona trasę ok.
5 km. Uczestnicy na rowerach
przejadą przez miejsca, w któ-

rych na przestrzeni wieków
kształtowało się miasto. Dzięki
temu poznają z zupełnie innej
strony pojęcie „centrum”. To historyczna przejażdżka połączona z dobrą zabawą w formie gry
miejskiej.
Info UM/opr red

511 407 627
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Gmina Chociwel

Karkowski Dzień Gofra
W minioną sobotę, 12 września Koło Gospodyń Wiejskich wspólnie z Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci Karkowo, rodzicami i Stowarzyszeniem Otwarta Dłoń zrealizowali
Piknik Profilaktyczny „Karkowski Dzień Gofra”.

Dla dzieci przygotowano zabawy z chustą animacyjną

Jak mówi sama nazwa na pikniku można było spróbować gofrów.
Oprócz zwykłych gofrów przygotowano również gofry bąbelkowe, obficie zaopatrzony był również bufet kawowy.
Podczas wydarzenia rodzice przeprowadzili loterię fantową, zebrane
środki zostaną przeznaczone na dokończenie przystanku i zakup kostki.
Podczas loterii, którą przeprowadziły
panie Marta Signarowska i Emilia Łaniec udało się zebrać 900 zł.
Nagrody główne ufundowali Sołtys
Karkowa Irena Sidirczuk, Radny Paweł Datkiewicz oraz Państwo Matuszewscy.
Dla uczestników wydarzenia przygotowano również kiełbaski oraz ciasto własnej roboty.

Żołnierz „Błękitnej”
Brygady odznaczony
medalem NATO
Dowódca Pierwszej Baterii Przeciwlotniczej, kapitan
Przemysław Kolman z 12 Brygady Zmechanizowanej został odznaczony medalem NATO.

Info UG Chociwel/opr red

Kapitan Przemysław Kolman za służbę na misji w Afganistanie został odznaczony
medalem NATO

Przybyli goście mogli skosztować ciast własnej roboty

Podczas wydarzenia odbyła się loteria
fantowa

Odznaczenie to jest przyznawane najlepszym żołnierzom
misji zagranicznych. Kapitan
Przemysław Kolman służył na
misji w Afganistanie, gdzie zajmował się komunikacją z wojskami sojuszniczymi.
Jak powiedział kapitan na
miejscu żołnierze realizowali zadania, których celem było
kształcenie dowódców afgańskich. Były to zadania głównie
Ogłoszenie

Nie zabrakło również konkurencji sportowych
Ogłoszenie

NOWOGARD
Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza
do składania ofert na zadanie

pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie”.
Termin składania ofert: 28.09.2020r godz. 9:00
Szczegóły na stronie www.nowogard.pl
oraz od numerem tel. 91 39 26 242 (Agnieszka Warkalewicz)
Gmina Nowogard, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard
redakcja@dziennikstargardzki.pl

szkoleniowe, doradcze oraz pomocnicze.
Była to pierwsza misja naszego żołnierza, ale jak podkreślił
gotowy jest na kolejne misje.
Kapitan Przemysław Kolman
w armii służy od 16 lat. Jest dowódcą Pierwszej Baterii Przeciwlotniczej 12 Brygady Zmechanizowanej ze Stargardu.
red
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Kopernik była
kobietą. Czarnoskórą Z miesiąca na miesiąc pływalnia
zmienia swoje oblicze
OSiR

Kandydat na prezydenta
USA z ramienia Demokratów
oświadczył, że żarówkę wynalazł
nie żaden tam Thomas Edison, a
czarnoskóry Afroamerykanin. Z
tego oświadczenia śmieją się internauci w Stanach, ale za wcześnie się śmieją. Wszak Joe Biden kandydujący na prezydenta
musi zjednać sobie czarnoskórych wyborców, a „Afroamerykanie” stanowią 13 proc. w liczącej ponad 300 mln populacji
USA. Wybory w „ojczyźnie demokracji” są – ma się rozumieć
- równe i głos profesora jest tak
samo ważny jak głos Afroamerykanina ze slamsów. Profesor – jeśli ma lewicowe poglądy
i głosuje na Demokratów – doskonale rozumie, że Biden musiał jakoś połechtać czarnoskórych wyborców. I tak zachował
umiar – mógł przecież przypisać
czarnoskórym obywatelom wynalezienie komputera, rakiety
czy roweru. Chociaż nie rower
– jak wiadomo – wynalazł żołnierz Armii Czerwonej u Niemca na strychu. Tak, że rower musimy zostawić w spokoju. Ale żarówka – proszę bardzo – pasuje
do czarnoskórego wynalazcy jak
ulał. Wręcz czarnoskóry Amerykanin musiał wynaleźć żarówkę
bo ilekroć wchodził do pokoju to
się robiło jakby ciemniej.
Tak sobie możemy dywagować
po oświadczeniu amerykańskiego
kandydata na prezydenta Joe Bidena, ale sprawa staje się poważna. Niedługo usłyszymy nie tylko
że „Kopernik była kobietą” ale nawet, że była „czarnoskórą kobietą”. Już chciałem napisać „Kopernik była murzynką”, ale się zreflektowałem.
Niedawno jeden z członków
Rady Języka Polskiego - językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego uznał, że słowo „murzyn”
ma wydźwięk pejoratywny.
Za chwilę „Murzynek Bambo”
zniknie z elementarzy, a ze spisu
lektur wykreślona zostanie powieść Henryka Sienkiewicza „W
pustyni i w puszczy”. Wszak to w
tej – rasistowskiej jak się dziś okazuje - książce mamy murzynka
Kalego, którego w nowoczesnej

Europie nie wolno już będzie nie
tylko nazywać po imieniu, ale nawet nie będzie wolno przypisywać
mu jakichś specyficznych zachowań – jak „moralność Kalego”.
Nie będę ukrywał, że trochę mi
tych murzynków żal – świat z którego wykreśli się ich jako reprezentantów afrykańskiej społeczności – będzie jakiś – że tak powiem – bezbarwny. Już nawet nie
będzie to świat czarno-biały.
Żeby się tylko na tym skończyło! Wszak genetyka robi postępy i wypada nam się modlić,
żeby rządzący światem poprawni politycznie mędrcy nie doszli
do wniosku, że należy wszystkim
genetycznie zmodyfikować kolor
skóry. Tak, żeby zamiast „białych”
i „czarnych” powstał jeden gatunek: „człowiek bezbarwny”. Dowolnie – szary albo przeźroczysty – byle nie czarny i byle nie biały. A przecież taka modyfikacja to
dla dzisiejszej genetyki – bułka z
masłem. Ot w ramach walki z nieistniejącą, ale przeraźliwą pandemią zaszczepi się wszystkich jakąś
szczepionką, której ubocznym
skutkiem będzie odbarwienie organizmu i problem rasizmu zostanie rozwiązany.
Ba, ale czy kolor skóry to jedyne
zmartwienie „wyrównywaczy”? A
co np. z taką cechą człowieka jak
wzrost? Jak człowiek jest zbyt wysoki to różni faszyści przezywają
go takimi pejoratywnymi określeniami jak np. „dryblas” albo mówią „wysoki jak tyczka”. Takie słowa powinny być oczywiście zakazane i zapewne Rada Języka Polskiego wkrótce się nimi zajmie.
Ale przecież nie tylko językoznawcy mają obowiązek walczyć
o równość. I kwestię nierówności
wzrostu należałoby też rozwiązać
generalnie - raz a dobrze. Wysokich trzeba skrócić, a niskich rozciągnąć. Były już takie doświadczenia robione. Francuscy wyrównywacze w czasie Rewolucji
wynaleźli nawet gilotynę do skracania o głowę arystokratów. Potem jakoś te eksperymenty zarzucono. Najtrudniej chyba będzie
doprowadzić do likwidacji różnic
płci. Ale tu już walka o równość
idzie pełną parą. Tendencja jest
oczywista - kobiety należy odchudzić, żeby nie miały tych tam
krągłości, które „męskim szowinistycznym świniom” tak bardzo
się podobają, a facetów przekonać
do malowania paznokci i depilacji. To oczywiście na początek.
Ech, jaki piękny będzie świat
kiedy zapanuje prawdziwa równość!
Janusz Sanocki, Poseł na Sem VIII
kadencji, były burmistrz Nysy

Po kompleksowym remoncie obiekt będzie dostosowany do potrzeb mieszkańców w
różnym wieku. Skorzystają z niego dzieci, osoby starsze, miłośnicy fitness i zwolennicy
odpoczynku m.in. w saunie.
W obu łaźniach – suchej i parowej – ułożono już płytki na ścianach i podłogach. W strefie SPA
zakończył się montaż wentylacji.
W obiekcie instalowane są grzejniki i klimatyzatory. Na kondygnacji
z basenami wykonano kolejne zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych oraz dalszy montaż konstrukcji basenowej. Na zewnątrz można
już zobaczyć odnowione ogrodzenie wzdłuż ul. Słonecznej. Widać
także efektowną szklaną wieżę oraz
zjeżdżalnię. Wrażenie robi również
szklana ściana na jednym z pawilonów. Jakiś czas temu zakończono już renowację mozaiki zdobiącej fasadę budynku od ul. Szczecińskiej. Dzięki temu prawie stuletnia
pływalnia stanie się nowoczesnym
obiektem, a jednocześnie zachowa
zabytkowy charakter.
Duże wrażenie robi również zewnętrzna zjeżdżalnia

Info UM/opr red

Na jednym z pawilonów zakończono już budowanie szklanej ściany

Nagroda I stopnia dla Szkoły
Podstawowej w Chociwlu
Z okazji 85 lat funkcjonowania Szkolnych Kas Oszczędnościowych bank PKO BP zorganizował
konkurs dla szkół i opiekunów SKO. Szkoła Podstawowa z Chociwla wzięła w nim udział.
Za promowanie edukacji w ramach programu SKO szkoła znalazła się w gronie laureatów konkursu
zdobywając nagrodę I stopnia, którą było 6 zestawów robotów (Dash
i Dot) wraz z akcesoriami do nauki
robotyki. Wartość nagrody to 5 tysięcy złotych.
Roboty będą wspomagać w nowoczesny sposób lekcje z programowania w klasach drugich i robotyki w klasach czwartych, które są
prowadzone w szkole przez opiekunów SKO, Ewę Falkowską i Jerzego
Falkowskiego, a finansowane przez
Gminę Chociwel.
Szkoła posiada już zestawy robotów We Do 2.0, Edison, Scottie Go.
Info UG Chociwel/opr red

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Chociwlu zdobyli nagrodę I stopnia, którą jest 6
zestawów robotów wraz z akcesoriami do nauki robotyki
511 407 627
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Wędrówka po stargardzkich
świątyniach
Spacerowicze odwiedzili miejsca ważne dla wiernych różnych wyznań. W rolę przewodników wcielili się Jolanta Aniszewska i Mirosław Opęchowski z Muzeum Archeologiczno-Historycznego.
sowaniem stargardzian, którzy
chcieli lepiej poznać miasto z
nieco innej – wielowyznaniowej
– perspektywy. Komentarz przewodników pozwolił na nowo
odkryć doskonale znane miejsca. To świątynie odwiedzane
regularnie przez wiernych, które
na stałe wpisały się w krajobraz
Stargardu. Podczas wycieczki
nie zabrakło też pytań ze strony
uczestników.

Info UM/opr. red

Na trasie wycieczki były kościoły rzymskokatolickie, prawosławne,
polskokatolickie,
greckokatolickie, a także zbór
zielonoświątkowców.
Wspomniano również dawnych żydowskich mieszkańców Stargardu. W oprowadzaniu po świątyniach wzięli udział również duchowni – gospodarze poszczególnych miejsc.
Spacer cieszył się zaintere-

Spacerowicze odwiedzili miejsca ważne dla wiernych różnych wyznań

Zakład Karny w Stargardzie

Osadzeni szkolą się na
pracowników ogólnobudowlanych
Zakład Karny po przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z epidemią koronawirusa, rozpoczął kolejny cykl szkoleń zawodowych dla skazanych. Aktualnie 8 osadzonych uczestniczy w kursie zawodowym pn. Pracownik ogólnobudowlany.

Osadzeni w stargardzkim Zakładzie
Karnym szkolą się na pracowników
ogólnobudowlanych

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 20142020.
Brak odpowiedniego wykształcenia i posiadania konkretnego zawodu w dużym stopniu pozbawia człowieka możredakcja@dziennikstargardzki.pl

liwości 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.
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.
Poznają oni techniki montażu
systemów suchej zabudowy, robót malarskich itp. Najważniejszym aspektem całego szkolenia
są zajęcia praktyczne realizowane na terenie jednostki. Wykonane przez skazanych prace wykończeniowe poprawiają estetykę jednostki i są najlepszą oceną
wysokiej jakości prowadzonych
kursów. 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.
Por. Grzegorz Terlikowski

Sadzonki za darmo w
Nadleśnictwie Dobrzany i
Nadleśnictwie Kliniska Wielkie

Akcja Sadzimy...drzewa
18 września odbędzie się kolejna ogólnopolska akcja sadzenia drzew. Drzewa można sadzić również na własnych
posesjach. Sadzonki za darmo udostępnią Nadleśnictwa
18 września odbędzie się kolejna ogólnopolska akcja sadzenia drzew . Inicjatorem akcji i
jej patronem jest para prezydencka. - Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na
klimat i na samopoczucie nas
wszystkich- czytamy w informacji Kancelarii Prezydenta RPsą domem dla wielu gatunków
roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący
domy również dla nas. Polscy
leśnicy każdego roku sadzą 500
milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie
trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko
jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak
potrzebne wszędzie tam, gdzie
żyjemy,nie tylko w lesie. Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne
drzewko!- zachęca prezydent.
Sadzonki w Nadleśnictwie
Dobrzany i Nadleśnictwie Kliniska Wielkie.
Jak nas poinformowano w
biurze Nadleśnictwa Dobrzany
i Nadleśnictwa Kliniska Wielkie
jednostki te jak wszystkie nad-

leśnictwa w kraju również wezmą udział w prezydenckiej akcji sadzenia drzew. Po sadzonki
będzie można się zgłaszać
w godzinach 9-14. Nadleśnictwo Dobrzany sadzonki będzie rozdawało na Szkółce Leśnej w Szadzku. Sadzonki trafią
do Gminy Suchań, gdzie część z
nich zostanie posadzona w pasie
przydrożnym. Ponadto sadzonki trafią do Gminy Marianowo,
Gminy Chociwel oraz Gminy
Dobrzany. Jak poinformował
nas Pan Robert z Nadleśnictwa
Dobrzany do rozdania są sadzonki dębów, wiązów, grabów
i sosny.
Natomiast, aby otrzymać sadzonkę z Nadleśnictwa Kliniska Wielkie należy udać się do
siedziby Nadleśnictwa, Pucko
1. Każda zainteresowana osoba
otrzyma 1 sadzonkę.
Nadleśnictwa w kraju rozdają
różne gatunki (takie jakie mają
do dyspozycji) z tym że wszystkie należą do polskich i lasotwórczych odmian a więc są to
na ogół sosna, świerk, modrzew
czy dąb, buk, jesion. Organizatorzy akcji w powiecie stargardzkim.
red

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Zarząd O/R Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów oraz Klub Seniora informują, że we
WRZEŚNIU
organizują :
Prosimy o przestrzeganie regulaminu sanitarnego:
a)maseczka, utrzymujemy odległość 1.50 m i odkażamy dłonie.
b)podczas spotkania nie używamy telefonu.
16.09. 20r - Spotkanie z psychologiem w DKK g.11.00
18.09.20r -Wycieczka nad morze do Mrzeżyna godz.08.00 z CP
23.09.20r - Spotkanie Jubilatów 80-latków z okazji Dnia
SenioraWstęp na zaproszenie w DKK godz.11.00
26.08.20r -Spotkanie piknikowe na sportowo g.11.00 przy DKK
30.09.20r -Spotkanie z przedstaw. PCPR godz.11.00 w DKK
INFORMACJE BIEŻĄCE
UWAGA!
a) Zajęcia w Klubie planujemy od 1-go października br.
Prosimy o zapisy na wybrane zajęcia.
b) Końcowe zajęcia kursu komputorowego od 1.10.20r.
c) Wyjazd do OW ,,MERKURY” w MRZEŻYNIE (7 dni )
( 18.-25.09.20r. są jeszcze wolne miejsca)
PRZYPOMINAMY I PROSIMY O OPŁATĘ SKŁADEK
CZLONKOWSKICH CZŁONKOWSKICH
Zapraszamy na naszą stronę internetową :
www .pzerii.stargard .pl tel. 91 834 52 22
ZAPRASZAMY
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Błękitni nie wykorzystali prowadzenia

Zwycięstwo stracone w ostatniej akcji
Bardzo blisko wygranej byli piłkarze Błękitnych Stargard w meczu 3. kolejki rozgrywek
II ligi. W wyjazdowym pojedynku z beniaminkiem, Motorem Lublin prowadzili do przerwy 2:0 po bramkach Dawida Polkowskiego i Oskara Ryka. W doliczonym czasie gry
stracili jednak prowadzenie, a mecz zakończył się wynikiem, 2:2.

Już po trzech kolejkach sezonu 2020/21 piłkarze Błękitnych
Stargard poznali smak zwycięstwa, porażki i remisu. Rozgrywki II-ligowe rozpoczęli od
nieudanej wyprawy do Kalisza,
następnie przed własną publicznością pokonali Wigry Suwałki,

dionie Motor Arena w Lublinie.
Na trybunach pojawiło się sporo miejscowych kibiców. Gospodarze mieli więc nadzieję na
odniesienie zwycięstwa. Od początku byli aktywniejsi i często
docierali w okolice pola karnego
Błękitnych. Biało-niebiescy nie-

a w minioną sobotę zremisowali
na wyjeździe z Motorem Lublin.
Spotkanie 3. kolejki odbyło się
na pięknym i nowoczesnym sta-

nagannie radzili sobie jednak w
defensywie, skutecznie rozbijając niemal w zarodku większość
prób ataku. Sami z kolei wypro-

Powiedzieli po meczu:

Tomasz Grzegorczyk
(trener Błękitnych):
Wiedzieliśmy, że Motor po porażce ze Zniczem, będzie chciał
za wszelką cenę wygrać z nami u

siebie. Pierwsza połowa była jednak niezła w naszym wykonaniu. Dokonaliśmy prawidłowej
analizy gry przeciwnika. Graliśmy dobrze w obronie i prowadziliśmy 2:0 po ładnej bramce
Oskara i wykorzystanym rzucie karnym. Kolejny raz szkoda
jednak drugiej połowy. Daliśmy
się w niej zepchnąć do defensywy. Wynikiem tego była bramka kontaktowa. Nie powinniśmy
natomiast w samej końcówce
pozwolić rywalowi na rzut wolny z niewielkiej odległości. Sami
jesteśmy sobie winni, że tylko
zremisowaliśmy ten mecz.

wadzali groźne akcje kontrujące.
Po jednej z nich doszło do faulu
w szesnastce rywala, co oznaczało rzut karny dla stargardzian.
Dawid Polkowski nie miał problemu z wykorzystaniem znakomitej okazji. Ten sam zawodnik
brał także czynny udział przy
drugim trafieniu Błękitnych.
Wygrał walkę o piłkę, odegrał
na skrzydło do Oskara Ryka, a
ten mierzonym strzałem nie dał
szans bramkarzowi Motoru. Piłka odbiła się od słupka i wpadła
do siatki.
Po przerwie widzieliśmy już
zupełnie odmienny obraz gry
Błękitnych Stargard. – Niepotrzebnie daliśmy się zepchnąć
do głębokiej defensywy – powiedział po meczu trener Tomasz Grzegorczyk. Gospodarze
atakowali więc niemal non stop,
a stargardzcy obrońcy i Mariusz
Rzepecki nie narzekali na brak
pracy. Przed upływem godziny
dali się zaskoczyć przez Tomasza Swędrowskiego, który strzelił bramkę kontaktową dla Motoru. Korzystny wynik 2:1 utrzymywał się jednak do 93. minuty.
Wówczas piłkarze Motoru wywalczyli rzut wolny z dogodnej
pozycji, który na gola zamienił
Swędrowski. Płaskim uderzeniem pokonał Rzepeckiego i zapewnił swojej drużynie cenny
punkt.
Piłkarze Błękitnych powracają więc do Stargardu nie w pełni usatysfakcjonowani. W przyszłą sobotę mogą sobie jednak
poprawić nastroje. Na własnym
boisku podejmą bowiem Bytovię Bytów. Mecz 4. kolejki II ligi
rozpocznie się o godz. 15:00.

Motor Lublin – Błękitni Stargard 2:2 (0:2)
Bramki: Swędrowski 2 (58 i 90+3`) – Polkowski (15` k.), Ryk (40`)
Motor: Madejski – Michota, Cichocki, Grodzicki, Bogacz (46`
Moskwik), Swędrowski, Duda (59` Król), Wójcik (46` Jagodziński),
Kumoch (74` M. Król), Ceglarz (59` Kunca), Świderski.
Błękitni: Rzepecki – Theus, Sitkowski, Krawczun, Ostrowski, Kujawa, Starzycki (84` Bednarski), Polkowski (75` Klimek), Bochniak
(84` Kaczmarek), Cywiński, Ryk (68` Rajch).
Pozostałe wyniki 3. kolejki:
Wigry - Skra 2:1,
Stal - Olimpia G. 0:1,
Chojniczanka - Znicz 2:0,
KKS - Garbarnia 1:2,
Bytovia - Olimpia E. 1:0,
Sokół - Pogoń 0:1,
Górnik - Hutnik 3:0,
GKS - Lech II 3:1.
Śląsk II pauza
Tabela II ligi:
1.
Chojniczanka Chojnice
2.
Bytovia Bytów		
3.
Stal Rzeszów		
4.
Wigry Suwałki		
5.
Górnik Polkowice
6.
Skra Częstochowa
7.
Znicz Pruszków		
8.
Błękitni Stargard		
9.
Motor Lublin		
10. GKS Katowice		
11. Sokół Ostróda		
12. Garbarnia Kraków
13. Lech II Poznań		
14. Śląsk II Wrocław		
15. Olimpia Grudziądz
16. KKS Kalisz		
17. Hutnik Kraków		
18. Olimpia Elbląg		
19. Pogoń Siedlce		

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3

9
7
6
6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
0
-3

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

M.B.

Mirosław Hajdo
(trener Motoru):
Zmienność nastrojów to określenie, które najbardziej pasuje
do meczu. Zaczęliśmy go najgorzej, jak można, po kuriozalnym
rzucie karnym w niegroźnej sytuacji. Ale potem goniliśmy wynik. Jestem pełen szacunku dla
swoich zawodników, którzy ani
przez chwilę nie zwątpili, że
można odwrócić losy meczu z
Błękitnymi. Po raz kolejny potwierdzili, że grają do końca.
Liga jest więc bardzo trudna i o
każdy punkt będzie niezwykle
ciężko.
511 407 627
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Energa Basket Liga

Najmniejszy wymiar kary
dla PGE Spójni
Po bardzo słabym występie, koszykarze PGE Spójni przegrali w piątek na własnym parkiecie w 3. kolejce rozgrywek Energa Basket Ligi ze Śląskiem Wrocław, 73:74. Tym samym zanotowali drugą porażkę w sezonie.
Mecz PGE Spójni Stargard
ze Śląskiem Wrocław otwierał
zmagania w 3. kolejce rozgrywek koszykarskiej ekstraligi. W
piątkowy wieczór stargardzka
hala OSiR wypełniła się kibicami oczekującymi interesującego widowiska. Spotkanie drużyn kandydujących do czołowej
ósemki rozgrywek jednak bardzo rozczarowało. Po obu stronach parkietu mnożyły się błędy, niecelne rzuty i proste straty. PGE Spójnia w pierwszej połowie prezentowała się na tle
przeciętnego przeciwnika fatalnie. Mimo tego miała szanse
na przechylenie wyniku. Końcówka należała jednak do ekipy przyjezdnych, która pokonała biało-bordowych koszykarzy,
74:73. Był to najmniejszy wymiar kary dla podopiecznych
Jacka Winnickiego.
Już pierwsze dziesięć minut

meczu pokazały, że mecz Spójni ze Śląskiem będzie bardzo
szarpany. Stargardzianie fatalnie spisywali się na tablicach
nadrabiając nieco większą ilością przechwytów. Obie drużyny nie popisywały się także skutecznością. Od początku inicjatywę mieli jednak goście. Prowadzili 7:4, potem 15:13, a jedynym skutecznym zawodnikiem
w szeregach PGE Spójni był
wysoki, przeszło dwumetrowy,
Baylee Steele. To głównie dzięki
niemu gospodarze utrzymywali kontakt z rywalem. W drugiej
kwarcie przewaga Śląska uwidoczniła się już bardziej. Celne
rzuty Ivana Ramljaka i Aleksandra Dziewy dały wrocławianom
kilkupunktowe
prowadzenie.
W ekipie gospodarzy nie mógł
redakcja@dziennikstargardzki.pl

przełamać się Kacper Młynarski
i Ricky Tarrant, który miał być
liderem biało-bordowych. Przewaga Śląska rosła więc w zastraszającym tempie. Po serii trójek,
głównie autorstwa Garretta Nevelsa, przyjezdni wysforowali się
na 20 punktów przewagi (52:32
w 25. minucie meczu). Wydawa-

ło się, że spotkanie zostały w ten
sposób rozstrzygnięte.
Dopingowani przez kibiców
stargardzianie ruszyli jednak
do odrabiania strat. Wreszcie
powstrzymali rywala w ataku
i sami zaczęli trafiać do kosza.
Sygnał do ataku dał w końców-

ce trzeciej odsłony Młynarski
zaliczając swoją pierwszą trójkę w spotkaniu. Dzięki niej strata PGE Spójni wynosiła tylko 9
punktów. Poziom spotkania nie
był wysoki, ale walka rozpętała się na dobre. Wreszcie z dystansu celnie przymierzyli Filip Matczak i Wayne Blackshear. Kilka rzutów trafił również
Omari Gudul. Natomiast na 2
minuty i 40 sekund przed końcową syreną po celnym rzucie
zza linii 6,75 metra w wykonaniu Młynarskiego, PGE Spójnia
objęła prowadzenie, 72:69. Mogła przechylić szalę zwycięstwa
na swoją korzyść, ale goście błyskawicznie odpowiedzieli trafieniem z dystansu Strahinji Jovanovicia. Z kolei tuż przed końcem Nevels dał ponownie prowadzenie Śląskowi. Odwrócić
losy mógł jeszcze Gudul, ale na
cztery sekundy przed końcem
jego rzut został zablokowany.
PGE Spójnia przegrała więc
drugie spotkanie w obecnym sezonie Energa Basket Ligi i kolejnych punktów będzie musiała poszukać 20 września na parkiecie w Gliwicach. Tego dnia,
o godz. 19:30 rozegra bowiem
mecz 4. kolejki.
M.B.

PGE Spójnia Stargard – WKS Śląsk Wrocław 73:74 (15:15,
12:21, 23:23, 23:15)
Spójnia: Steele 20 (1x3), Matczak 13 (1), Śnieg 12, Gudul 11 (1),
Blackshear 9 (1), Młynarski 6 (2), Tarrant 2, Siewruk, Walczak.
Śląsk: Ramljak 20 (2), Nevels 13 (2), Dziewa 10, Jovanović 10
(1), Keller 8, Gabiński 8 (2), Musiał 3 (1), Zagórski 2, Stewart,
Tomczak.
Pozostałe wyniki 3. kolejki:
Polpharma - Stal 67:72,
Stelmet - GTK 92:73,
HydroTruck - MKS 81:74,
Anwil - Trefl 74:89,
Astoria - King 73:83,
Arka - Start (14.09.),
Polski Cukier - Legia (23.09.).
Tabela EBL:
1.
Stelmet Zielona Góra
4
2.
Wilki Morskie Szczecin 3
3.
Legia Warszawa		
3
4.
Trefl Sopot		
3
5.
Śląsk Wrocław		
3
6.
GTK Gliwice		
3
7.
Anwil Włocławek
3
8.
Stal Ostrów Wlkp.
3
9.
PGE Spójnia Stargard 3
10. HydroTruck Radom
2
11. MKS Dąbrowa Gór.
3
12. Start Lublin		
2
13. Astoria Bydgoszcz
3
14. Arka Gdynia		
1
15. Polski Cukier Toruń
2
16. Polpharma Starogard Gd. 1

8
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1

344-285
230-211
255-225
251-231
222-217
252-249
238-238
207-231
224-230
138-153
211-247
143-144
222 / 264
74 / 64
145/ 162
67 / 72

Powiedzieli po meczu:

Oliver Vidin (trener Śląska):
To był dla nas bardzo ważny
mecz i bardzo ważne zwycięstwo uzyskane na gorącym terenie. Popełniliśmy za dużo fauli i
zagraliśmy na zbyt niskiej skuteczności, ale pokazaliśmy charakter. Kiedy gospodarze nas
doścignęli potrafiliśmy odwrócić losy meczu. Ostatnie punkty
uzyskał Nevils, które zapewniły
nam zasłużone zwycięstwo.
Garrett Nevils
(zawodnik Śląska):
Mecz ze Spójnią był bardzo
ciężki. Pokazaliśmy w nim charakter, ponieważ nie podłamaliśmy się utratą prowadzenia, dzięki czemu zdołaliśmy
odnieść zwycięstwo. Mieliśmy
zresztą dobry tydzień poprzedzający ten mecz, a teraz chcemy kontynuować dobrą passę w
następnych grach o punkty.

Jacek Winnicki
(trener PGE Spójni):
Mecz może był ciekawy dla
kibiców, ale my popełniliśmy
dziś zbyt dużo błędów. Nie
pozostaje mi zatem nic więcej,
jak podziękować moim zawodnikom za walkę do samego końca. I gratuluję oczywiście koszykarzom Śląska zwycięstwa.
Tomasz Śnieg
(zawodnik PGE Spójni):
Mogliśmy przechylić szalę
na swoją stronę. Ale widocznie tak miało być, że Śląsk wyjeżdża ze Stargardu z wygraną. Przy 57 zbiórkach naszego rywala i 16 przestrzelonych
rzutach osobistych w naszym
wykonaniu ten wynik i tak jest
cudem. Mamy na pewno bardzo dużo do poprawy.
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• Zatrudnię elektryków mogą
być emeryci cały, pół, ćwierć
etatu praca na budowie lub
w warsztacie. Tel. 606 824 461

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

15.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
16.09.2020 r. „Centrum”
ul. Czarnieckiego 1e
91-834-00-05
17.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
18.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
19.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
20.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
21.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

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
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dziennikstargardzki.pl
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NIERUCHOMOŚCI
• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki
zabudowy. Tel. (91) 576-41-10,
lub 695-986-397

• Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608
013 995

• Sprzedam działki pod zabudowę ok. 1000 m2 w Nowogardzie przy Asnyka. Tel.
501 307 666

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyjmie zlecenie na budowę domów od
podstaw, przekładek dachów,
docieplenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607 137
081;

• Sprzedam działki budowlane
w Ostrzycy i Ogorzelach 603
198 280

• Transport,
przeprowadzki,
opróżnienie mieszkań, piwnic,
gratów. Tel 668 343 638

MOTORYZACJA

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

• Sprzedam silnik do łódki Wietierok 83. Sprawny, nie używany od 6 lat. Tel. (91) 579-11-45
• Sprzedam 2 silniki do Zetora i
4 koła pełne do koparki Fuks.
Dzwonić po 18.00. Tel. 692598-580
• Sprzedam Nissan Patrol , 2001
rocznik. Tel. 695 359 355
• Kupię każdą koparkę, minikoparkę, ładowarkę, wózek widłowy, tel. 694 229 446
• Sprzedam Peugot 206 rok
prod. 2002, zarejestrowany,
sprawny technicznie, cena
2900 do negocjacji. Tel. 725
776 973
• Sprzedam opony letnie Vredestein Sportrac 215/50 R17, 4
szt, tel. 605 522 340
• Sprzedam stalowe felgi do VW
Golf V, 4 szt. 15”, tel 605 522
340
• Sprzedam opony zimowe Michelin Primacy Alpin 225 55 R16, 4
szt. , tel. 605 522 340
ROLNICTWO
• Sprzedam kombajn ziemniaczany
jednorzędowy,
sprawny. Tel. 721-973-716
• Kupię każdy ciągnik rolniczy –
stan obojętny, tel. 694 400 305
• Kurki odchowane 600539790
• Sprzedam mieszankę zbożową,
kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy Bizon, przyczepa
jednoosiowa, beczka do wody
3000 l, przyczepa ośmiotonowa,
dmuchawa do zboża, żmijka, obora do wynajęcia na działalność.
Tel. 667 477 772
• Koszenie mulczowanie łąk.
Belowanie siana i słomy, tel
608 01 39 95
• Ziemniaki paszowe. 608 01 39
95
• Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718
USŁUGI
• Wnoszenie-znoszenie mebli
oraz innych gabarytów -firma Kuba Meble Stargard. Tel.
698196 463
• Budowa domów i remonty,
wolne terminy. 601 676 404

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

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

Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

PRACA
• Zatrudnię osobę na warsztat do
wymiany opon. 885 555 263
• Zatrudnię fachowców SzwecjaGoteborg, prace ogólnobudowlane i dekarskie, zarobki do uzgodnienia. Mile widziana znajomość j.
Angielskiego i prawo jazdy kat. B.
Tel. 669 772 356

mgr farm.

Danuta Waliszewska
i dr n.farm.

• Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
transport krajowy. Tel. 509-740304

• Zatrudnię kierowcę C+E, może
być emeryt, również dorywczo, kraj. Tel. 783 678 674
• Kierowca C+E Polska – Szwecja.
Tel. 601420009
• Kierowca C+E Polska – Szwecja.
Tel. 601420009

• Blacharza/lakiernika/mechanika zatrudnię - tel.
603-742-034
• Emeryt z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności podejmie pracę jako dozorca,
portier lub konserwator terenów płaskich. Tel. (91) 573-4212

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

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

GODZINY PRACY:
pn - pt - 7 -21
sob - 8-15

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

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)

511 407 627
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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”

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

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

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE

993

(całodobowe)

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
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

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
redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

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

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spójnia U-14 wicemistrzem Polski!
Niesamowitą przygodę przeżyli młodzi koszykarze PGE Spójni Stargard z rocznika 2006, którzy wystąpili w turnieju finałowym o mistrzostwo Polski
U-14. Celem podopiecznych Michała Trypucia było wyjście z grupy, a skończyło się na tytule wicemistrzów Polski. To największy od lat sukces stargardzkiej młodzieżowej koszykówki.

Kadra Spójni na turniej w Radomiu

32 drużyny wystąpiły w turnieju finałowym mistrzostw Polski
w koszykówce chłopców U-14,
który odbył się w Radomiu. Przygotowywaliśmy się do tego
turnieju bardzo starannie. Naszym podstawowym celem było
wyjście z grupy. Otworzyliśmy
jednak zawody od zwycięstwa
nad Włocławkiem, dzięki czemu nasze apetyty wzrosły – mówił trener stargardzkiej drużyny,
Michał Trypuć. W grupie jego
podopieczni odnieśli komplet
zwycięstw. Na inaugurację pokonali TKM Włocławek 90:77, następnie wypunktowali Jedynkę
Niemodlin 64:48, a w ostatnim
meczu grupowym zwyciężyli
Basket Poznań, 81:71. – Po kolejnych zwycięstwach chłopaki
coraz wyraźniej wierzyli we własne możliwości i umiejętności. Z
meczu na mecz grali lepiej. Idealnie realizowali przedmeczowe
założenia taktyczne. Każda wygrana dodawała im mocy – kontynuował szkoleniowiec młodych koszykarzy Spójni.
Kolejny przeciwnik MKS Basket Gorzów Wlkp. przez dwie
kwarty stawiał opór stargardzianom, jednak po zmianie stron
nie wytrzymał naporu biało-bordowych. Odjazd rozpoczął
kapitan drużyny Kacper Żur, następnie rzutami z dystansu obronę gorzowian rozmontował Nikodem Ratkowski, a bezpieczną
przewagę zapewnili Szymon Ka-

wiak i Mateusz Bryła. Ostatecznie Spójnia wygrała 82:58 i awansowała do ćwierćfinału. To wciąż
nie był jednak ostatni, wspaniały
występ naszych dzielnych koszykarzy. Fantastyczną passę podtrzymali bowiem w kolejnym
meczu przeciwko MKS-owi Grójec. W ¼ finału zagrali niesamowite zawody w obronie, pozwalając rywalowi na wywalczenie
4 punktów w pierwszej kwarcie.
Nic więc dziwnego, że mecz zakończyli pewną wygraną, 62:40.
Podopieczni Marcina Trypucia
szli przez turniej, jak burza. Nie
dali szans także półfinałowemu
rywalowi, ekipie MKS-u Kato-

wice wygrywając, 85:52. Tym samym dotarli do wielkiego, niedzielnego finału, gdzie czekali już zawodnicy UKS-u Akademia Koszykówki Komorów. Decydujący mecz był zatem pojedynkiem dwóch niepokonanych
ekip w całej imprezie. Koszykarze Spójni walczyli w nim zażarcie, ale ostatecznie ulegli rywalom, 31:68. Sięgnęli jednak po
srebrny medal mistrzostw Polski
U-14 i w doskonałych nastrojach
powrócili do Stargardu. – Jesteśmy niesamowicie zadowoleni z
występu. Jest on efektem ciężkiej
pracy jaką wykonujemy na treningach. Przyniosła fantastyczne

Powrót z turnieju w Radomiu młodych zawodników był niezwykle udany

efekty – dodał szczęśliwy trener
13-latków Spójni.
W składzie drużyny prowadzonej przez Michała Trypucia
znajdują się: Nikodem Ratkowski, Mateusz Mazur, Michał Kołodziejski, Mateusz Słomiński,

Kacper Żur (kap), Bartosz Potap,
Szymon Kawiak, Jakub Lorenc,
Mateusz Bryła, Maksymilian Kotrys, Fabian Ślusarczyk, Patryk
Wiśniewski, Alan Włudarski, Jakub Wojdak. Gratulujemy!
M.B.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

REKLAMA
e-mail:
karolina sb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
511 407 627

