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Gmina Stargard

Grzybiarze znaleźli jelenia
bez głowy
Kilka dni temu jeden z naszych czytelników poinformował nas o makabrycznym odkryciu dokonanym przez grupę grzybiarzy. Mężczyźni natrafili na ciało jelenia, któremu
ktoś odciął głowę.
Jak poinformował nas czytelnik do zdarzenia doszło w
okolicy wjazdu do lasu w Strumianach w Gminie Stargard. O
całej sprawie została powiadomiona Policja.
Podkom. Krzysztof Wojsznarowicz potwierdził fakt
przyjęcia przez Policję takiego zgłoszenia. Jednocześnie
poinformował nas, że nie jest
to sprawa świeża, bowiem jak
wynika z informacji przekazanych przez leśników zwierze
było martwe od kilku dni.
Całej sprawie dokładnie
przyjrzy się dział Przestępczości Gospodarczej stargardzkiej
Policji.
red

W okolicy wjazdu do lasu w Strumianach grzybiarze natrafili na jelenia bez głowy

Regaty o Złotą Dynię
Młodzi żeglarze uczczą pamięć Marcina Tura – łącznika Powstania Warszawskiego
W najbliższą niedzielę, 20
września poznamy zwycięskich żeglarzy podczas 10 edycji Regat o Złotą Dynię, które
dodatkowo kryją wyjątkowy
wyścig.
Podczas Regat, młodzi żeglarze ze swoimi nauczycielami i instruktorami już drugi raz uczczą pamięć Marcina Tura - łącznika Powstania

Warszawskiego, żołnierza Batalionu Harcerskiego „Wigry”,
więźnia Obozu Koncentracyj-

nego w Kl Auschwitz Ii-Birkenau ale przede wszystkim
stargardzianina,
instruktora żeglarstwa MDK Stargard i
współtwórcy Ośrodka Wodnego MDK Stargard. Regaty rozpoczną się o godz. 10:15. Uroczystość odbędzie się na terenie Ośrodka Wodnego MDK
w Morzyczynie o godz. 15:00.
info MDK Stargard/opr red

U pani Agnieszki zdiagnozowano guza mózgu – glejaka
wielopostaciowego o IV stopniu złośliwości. Ten nie pozostawiający złudzeń werdykt
zburzył porządek życia zarówno pani Agnieszki, jak i grona
jej najbliższych. Polscy lekarze
uznali, że położenie sześciu
wykrytych guzów jest nieoperacyjne. IV stopień złośliwości wykrytych glejaków mózgu

określono mianem najgorszego z możliwych.
W minioną środę, 16 września pani Agnieszka przegrała tę nierówną walkę. Zmarła mając zaledwie 47 lat. Rodzinie i najbliższym składamy
wyrazy współczucia.
Uroczystości pogrzebowe
odbędą się 22.09 (wtorek) o
godzinie 12.00 na Cmentarzu
na Giżynku.

Odeszli do wieczności...

Pochówki 18.09.2020
MARIA LEWANDOWSKA, lat 89, zmarła 13.09
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
KRZYSZTOF MRÓZ, lat 43, zmarł 14.09
WITOLD LATKOWSKI, lat 84, zmarł 13.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 21.09.2020
BOGUMIŁA LASKOWSKA, lat 72, zmarła 15.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu

Przed nami XVIII Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej. Tegoroczna Złota Dynia odbędzie się w niedzielę (20.09.) w Morzyczynie. Stargardzianie mogą wygodnie dojechać
na miejsce autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.

Autobus linii nr 34 odjedzie
ze Zintegrowanego Centrum

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci stargardzianki Agnieszki Szumskiej, która od kilku miesięcy zmagała się z chorobą nowotworową.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu

Autobus zawiezie
nas na Złotą Dynię
Przesiadkowego o 10:59, 11:59,
12:59, 13:59, 14:59, 15:59, 16:59
i 17:59. Z Morzyczyna do Stargardu można pojechać o 11:20,
12:20, 13:20, 14:27, 15:20, 16:20,
17:21 i 18:20. Wizyta na jarmarku to dobry pomysł na spędzenie niedzieli. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji dla całej rodziny. W programie imprezy m.in. występy zespołów ludowych, regaty i kulinarne konkursy. Jak zawsze na odwiedzających
czekać będą rękodzielnicy oraz

Agnieszka Szumska
przegrała walkę
z glejakiem

lokalni producenci żywności –
również ekologicznej.
Jednorazowy bilet normalny na tę trasę kosztuje 4,20 zł,
a ulgowy – 2,10 zł. Można też
skorzystać z rodzinnego biletu
weekendowego. Jego koszt to 10
zł – uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w sobotę i
niedzielę. Jest ważny dla obojga
rodziców i przynajmniej jednego
dziecka poniżej 18 lat.

Pochówki 22.09.2020
AGNIESZKA SZUMSKA, lat 47, zmarła 16.09
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu

515 133 319
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PiS szykuje rewolucję w służbie zdrowia

Czy wojewoda przejmie nasz szpital?
Pojawiła się jeszcze nie pełni oficjalna informacja o planach partii rządzącej na zmianę struktury właścicielskiej szpitali poprzez jej ujednolicenie,
chodzi dokładnie o przeniesienie w zarząd wojewodów 250 szpitali powiatowych. Rodzi się więc pytanie, jak dalece, w związku z tym zajdą zmiany
w naszym stargardzkim szpitalu jeśli wojewoda przejmie w zarząd naszą placówkę.

Już niebawem nasz szpital może znaleźć się w rękach wojewody

O planach PiS na ujednolicenie struktury właścicielskiej
szpitali powiatowych i oddanie ich zarząd wojewodów pisze Dziennik Gazeta Prawna.
Jak twierdzą źródła informacji z
PiS, zmiany mają na celu poprawę sytuacji w służbie zdrowia.
Ujednolicenie organu zarządzającego szpitalami ma spowodować, że szpitale nie będą np.
„odbierać” sobie personelu. Ponadto, w sytuacji, gdy placówki zdrowotne prowadzą różne
organy publiczne, następuje też

zjawisko konkurowana ze sobą,
co ma swoje przełożenie także
w walce o pacjenta, sprzęt i kontrakty.
Kolejnym problemem, jaki ma
zostać rozwiązany jest zadłużenie szpitali. Jeszcze pod koniec
ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie na
wniosek samorządu województwa mazowieckiego, w treści
którego TK uznaje za niekonstytucyjny przepis, który nakazuje samorządowi, czyli organowi
założycielskiemu szpitala, po-

krywanie straty netto szpitala,
czyli tego co obejmuje wykonywanie ponadlimitowych świadczeń, niepokrywanych z NFZ.
To może oznaczać tylko to, że
za pokrycie straty odpowiadałby
rząd. To tylko dostarczyło argumentu rządzącym, przygotowującym projekt zmiany, że skoro
rząd i tak jak zawyrokował TK
będzie odpowiadał za długi szpitali, to niech to robi jako organ
właścicielski.
Takie argumenty nie przekonują jednak zarządu do spraw
legislacyjnych Związku Miast
Polskich. Według wyliczeń
ZMP, przez ostatnich 20 lat, samorządy zainwestowały z własnych środków w funkcjonowanie szpitali aż 27 miliardów złotych i wyraźnie opierają się centralizacji szpitali.
Zapowiadane zmiany budzą
też wiele pytań odnośnie możliwości skutecznego diagnozowania lokalnych potrzeb w służbie
zdrowia w przypadku ujednolicenia organu właścicielskiego
szpitala, gdyż nadal nie wiemy,
jak będzie wyglądać w praktyce

powoływanie zarządu szpitala.
Jeśli organem prowadzącym stanie się wojewoda, to z pewnością wpłynie to powoływanie na
stanowisko dyrektora danej placówki. W ręku wojewody znajdzie się klucz i sposób doboru
kadry kierowniczej.
Odnośnie informacji o planach ujednolicenia struktury właścicielskiej szpitali skontaktowaliśmy się z dyrektorem
naszego szpitala i jednocześnie
radnym Rady Miasta Krzysztofem Kowalczykiem. Ten jednak
nie chciał oficjalnie komentować tych informacji.
Na ten moment, znamy za to
komentarz w tej sprawie Waldemara Malinowskiego, prezesa
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych
- To nie czas na wielką rewolucję w służbie zdrowia. Bo planowane zmiany właścicielskie będą
rewolucją, a nie ewolucją – podkreśla prezes. Jego zdaniem, nie
tworzy ku temu optymalnych
warunków również obecna sytuacja epidemiczna oraz zapowiadana druga fala COVID-19.

Jak przekonuje, regionalizacja jest lepsza od centralizacji.
– Dlatego będziemy przeciwko
zmianom, które są powrotem do
przeszłości. Tak już było i się nie
sprawdziło – zaznacza prezes W.
Malinowski dla Gazety Prawnej.
Do obecnej chwili wiele samorządów zainwestowało ogromne
środki w modernizację placówek. Jest też tak, że czasami dyrektor danego szpitala prosi radę
gminy, (jeśli ta gmina jest organem prowadzącym placówkę),
czy powiatu, o wsparcie finansowe.
Jak na razie dociera jedynie
informacja o głównych kierunkach zmian, jak przejęcie szpitali w zarząd przez wojewodów.
Mimo że zmiany nie zdążyły się
jeszcze ukonkretyzować, to już
wywołały spore kontrowersje.
Z pewnością w najbliższym czasie do opinii publicznej będą docierać kolejne informacje, jak w
szczegółach będą miały te zmiany wyglądać.
Piotr Słomski

Urząd Miasta

Kolejny Zespół Doradczy rozpoczął działalność
Tym razem jest to grupa osób, która zadba o szczególne potrzeby stargardzian. Swoją działalność rozpoczął Zespół Doradczy ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Zespół Doradczy ds. Osób z Niepełnosprawnościami oficjalnie rozpoczął swoją działaność

- Niezależnie od przepisów,
które mówią o tym, że dostępność jest obowiązkiem, chcemy
wdrażać jak najwięcej rozwiązań pomocnych dla osób z dysfunkcjami. Stargard już jest w tej
kwestii wzorem dla innych miast
– np. w zakresie mieszkalnictwa
wspomaganego. Stało się to możliwe dzięki wymianie doświadczeń i opinii z przedstawicielami
różnych grup, a także działaniom
redakcja@dziennikstargardzki.pl

podejmowanym przez organizacje. Przed nami jeszcze wiele do
zrobienia. Naszym celem strategicznym jest stworzenie takiego poziomu życia w Stargardzie,
które będzie dawać możliwość
rozwoju wszystkim mieszkańcom - mówił prezydent Rafał Zając.
W skład zespołu wchodzą:
Agnieszka Dróżdż – Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców

Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Stargardzie,
Krzysztof Górski – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
i Przyjaciół Wolontariat Szansa w
Stargardzie,
Halina Gutowska – Prezes
Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka” w Stargardzie, Małgorzata Jabłońska – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w
Stargardzie, Hanna Król – Star-

gardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM, Janina Majchrzak –
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie,
Zbigniew Mycyk – Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Stargardzie, Artur Puszkarek – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Stargardzie, Michał Różański
– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat Szansa w Stargardzie,
Milena Szczurko – Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w
Stargardzie, Helena Ziomko –
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona Koło Terenowe Stargard.
- Bywa, że bariery architektoniczne wcale nie są najtrudniejsze do pokonania dla osób z
niepełnosprawnościami. Często
zdarza się, że największe przeszkody są w nich samych. Zadbanie o ludzi, zbudowanie w
nich pewności siebie i śmiałości
jest równie ważne jak wprowa-

dzenie konkretnych rozwiązań w
mieście. Liczę na owocną współpracę z zespołem na wielu polach. Jestem przekonana, że dzięki Państwa otwartości i chęci do
działania uda nam się wcielić w
życie wiele dobrych pomysłów –
mówiła Ewa Sowa, zastępca prezydenta.
Współpraca z Zespołem ds.
Osób z Niepełnosprawnościami pozwoli wprowadzać kolejne rozwiązania dla mieszkańców o szczególnych potrzebach.
W Stargardzie jest coraz więcej takich udogodnień. Na placach zabaw pojawiają się specjalne urządzenia, z których bezpiecznie mogą korzystać dzieci z
niepełnosprawnościami. Także
podczas inwestycji drogowych
ważny jest komfort wszystkich
użytkowników. Z tego powodu np. krawężniki w wielu zatokach autobusowych i przy przejściach dla pieszych są obniżone.
W całym mieście przybywa także
miejsc parkingowych dla osób z
niepełnosprawnościami.
Info UM/opr red

4

Nr 61 (2101

Nasz felieton

„Cios w czuły punkt będzie
zawsze bolał”
W jednym z ostatnich numerów gazety zamieściłem felieton p/t „Kultura chwastem kwitnie”.
Napisałem w nim między innymi o szerzącym się, w tempie i szkodzie gangreny, zjawisku
podziału społeczeństwa na wrogie zantagonizowane na śmierć i życie obozy i wskutek tego
zaniku prawdziwie ludzkich więzi, zamienienia ich na wulgarny, aż do wymiotów, prześmiewczy stosunek do każdego co to nie nasz politycznie jest… Jak uleczyć zatem wszystkich z tego
obłędu, jak wyrwać z tej ciemnej mentalnej dziury, w której nagle się znaleźliśmy?

Wpadła mi w tych dniach w
ręce recenzja filmu: Dylemat
Społeczny. I film i recenzja odkrywają istotne przyczyny tego
groźnego i samobójczego dla
kultury zjawiska, o którym piszę w pkt 1. Otóż okazuje się, że
ten upadły stan duszy zbiorowości, to nie przypadkowy kryzys etyczny ale, że wszystko jest
precyzyjnie ukartowane. Jak
wynika z recenzji i filmu - narzędziem używanym do realizacji tego zaplanowanego celu
są głównie… media społecznościowe. Oto obszerne fragmenty
tej recenzji Macieja Werno - autora w Noizz.pl
„Dylemat społeczny” już chwilę po premierze zaczął puchnąć
w mojej socialowej bańce jako
„wstrząsający film, który trzeba obejrzeć”. Zastanawiałem się,
co takiego eksperci od mediów
społecznościowych mogli zobaczyć na ekranie w 2020 roku, że
twórcom udało się przyciągnąć
ich uwagę i zaskoczyć. W końcu
wszyscy przecież wiemy, że Facebook wpycha nam przed oczy
niezliczone ilości reklam, FOMO
nie pozwala nam skupić się na
najprostszych czynnościach i ludziom coraz trudniej jest odróżnić fake newsy od prawdziwych
informacji. Siłą „Dylematu społecznego” nie jest jednak szokowanie, tylko rzetelne wyłożenie
na ekran wszystkich najgorszych
skutków popularyzacji mediów
społecznościowych i ich wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, co jest na tyle sugestywne,
że musi wywołać w widzu efekt
strachu i niepokoju. Cios w czuły
punkt będzie bolał zawsze, nie-

zależnie od tego, czy będziemy
się go spodziewać, czy nie.
„Dylemat społeczny” to dokument, w którym eksperci ds. technologii tłumaczą widzom, za pomocą jakich środków twórcy
aplikacji uzależniają nas od gapienia się w ekrany i w jaki sposób zarabiają na nas pieniądze. Do pracy nad filmem zaangażowani zostali eksperci z wysokiej półki, między innymi Tristan
Harris (były etyk projektowy Google’a), Aza Raskin (jeden z założycieli Mozilla Labs) i Shoshanna Zuboff (profesorka Harvardu
zajmująca się m.in psychologią
technologii). Posługując się własnymi doświadczeniami i wynikami badań, metodycznie kreślą
przed nami obraz świata, w którym z powodu mediów społecznościowych jesteśmy coraz bardziej smutni, zagubieni, niepewni samych siebie i poróżnieni.
Niby wiedzieliśmy to wszystko
już wcześniej, ale film raz po raz
podrzuca nam obrazowe porównania lub ciekawe statystyki, które w jakiś sposób zaskakują. W
pewnym momencie Tristan Harris porównuje scrollowanie feedu
na telefonie do gry w jednorękiego bandytę - w obydwu przypadkach bezmyślnie uruchamiamy
mechanizm, licząc, że da nam
zastrzyk przyjemności (nigdy nie
myślałem o tym w ten sposób, a
od teraz na pewno będę).
Dostajemy też w twarz danymi
mówiącymi o prawie 200-procentowym wzroście hospitalizacji
z powodu samookaleczeń dziewczyn w wieku 10-14 lat w latach
2009-2015 (wzorzec wskazuje, że
jest to spowodowane upowszechnieniem się używania mediów
społecznościowych w telefonach
komórkowych). Przy takim nagromadzeniu niewygodnych faktów jest niemal niemożliwe, żeby
chociaż jeden z nich nie wywołał
u widza refleksji na temat tego,
że technologie trochę wymknęły
się nam spod kontroli i generalnie jest raczej słabo.
Najciekawszym i zdecydowanie wartym zatrzymania się

jest fragment filmu tłumaczący funkcjonowanie internetowych baniek i to, jak działanie
algorytmów oraz intencjonalne
manipulacje dzielą społeczeństwo, radykalizując strony toczonych sporów. Wiedząc to, że
media społecznościowe podrzucają nam newsy i posty zgodne
z naszymi przekonaniami i mając świadomość, że już połowa
obywateli przyznaje, że głównym
źródłem newsów są dla nich social media, widmo tego, że możemy dogadać się jak społeczeństwo jest coraz bardziej odległe.
Nawet przeprowadzane w Polsce
badania jasno wskazują, że zwolennicy PiS i opozycji mają negatywny stosunek do swoich oponentów politycznych i mam wrażenie, że zbieranie odpowiedzi
na potrzeby badania było czystą
formalnością.
Jednak... w „Dylemacie społecznym” razi mnie sztampowa
dokumentalna końcówka niosąca nadzieję na lepsze czasy. Po
ponad godzinie bombardowania
naprawdę przykrymi faktami jeden z bohaterów zaczyna zauważać plusy rozwoju technologii i z
uśmiechem mówi o plusach, takich jak błyskawiczne zamówienie przejazdu przez popularną
aplikację. Wiara w to, że media
społecznościowe staną się bardziej etyczne po seansie filmu jest
dla mnie zaskakująca i dobra
wiara ekspertów raczej mi się nie
udziela. Jest również coś zabawnego w tym, że produkcją tego
dokumentu zajął się Netflix, który może nie wpycha nam nachalnych reklam, ale profiluje nas tak
samo jak media społecznościowe
i wykorzystując Big Data produkuje seriale skrojone pod nasze
gusta. W bardzo dużym skrócie
„Dylemat społeczny” to sprofilowana pod współczesnego młodego człowieka opowieść o tym, że
mechanizm działania mediów
społecznościowych
wymknął
się spod kontroli i wyrządza ludziom krzywdę.
Marek Słomski

tel: 91 39 22 165
91 573 09
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Ogłoszenie
Wójta Gminy
Stara Dąbrowa
Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 293) i art. 21 ust 2 pkt 2, art. 29, art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4,
5, art. 40, art. 41, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz w związku
z Uchwałą nr XVII/164/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 29
maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w obrębie Kicko, gmina Stara Dąbrowa informuję o przystąpieniu do opracowania planu
miejscowego dla obszaru wskazanego w załączniku graficznym do ww. uchwały.

Informacja o przystąpieniu do sporządzania wyżej wymienionego
dokumentu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie
informacji o środowisku i jego ochronie:
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie: www.bip.staradabrowa.pl
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa i w sołectwie Kicko.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu
wymagającym udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu można przekazać
w formie pisemnej lub ustnej w terminie 21 dni od ukazania się
ogłoszenia, tj. w terminie od dnia 18 września 2020 r. do dnia
9 października 2020 r. na adres Urzędu Gminy Stara Dąbrowa: Stara Dąbrowa20, 73-112 Stara Dąbrowa lub adres e-mail:
ug@staradabrowa.pl.
Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
zgłaszającego, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Uwagi i wnioski złożone po terminie, pozostawione będą bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt
Stara Dąbrowa.
Zainteresowani będą mogli zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy na każdym etapie realizacji ww. dokumentu.
Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa.
511 407 627
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Ciąg dalszy problemów z powodu parkowanych aut na Os. Zachód B19/a-c

Pojazdy blokują dostęp karetkom i służbom komunalnym?
W ostatnim czasie do redakcji Dziennika Stargardzkiego ponownie zgłosiło się dwoje lokatorów zamieszkałych w bloku B19 zgłaszających problem
blokowania karetki czy pojazdów służb komunalnych pod ich blokiem. Tymczasem Spółdzielnia Mieszkaniowa odpowiada, że zmniejszenie liczby
miejsc postojowych godziłoby w interes wielu mieszkańców nieruchomości B19. - Nie bez znaczenia są ich głosy o zwiększenie ilości miejsc postojowych, a nie o ich likwidację – podkreśla Ewa Pilarczyk, zastępca prezesa SM ds. technicznych.

Jak informują lokatorzy, zaczęły napływać uwagi ze strony służb komunalnych
oraz ratowniczych o blokowaniu ich pojazdów w obrębie altany śmietnikowej oraz
nieruchomości

- Zwracamy się ponownie z bulwersującą sprawą dotyczącą użytkowania obszaru przy nieruchomości
budynkowej bloku mieszkalnego na
Osiedlu Zachód B19/a-c, w celach
postojowych dla pojazdów mechanicznych. Pozwalamy sobie w tym
miejscu przypomnieć, że sprawą zajmowała się już redakcja „Dziennika
Stargardzkiego” w majowym wydaniu nr 36/1776 z dnia 17.05.2017r.
pt. „Osiedle Zachód Spór o Parking”.
Od tego czasu nie nastąpiły żadne istotne zmiany, ale pojawiły się
spektakularne okoliczności dyskwalifikujące definitywnie przyjęte stanowisko Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie – zaznaczają na wstępie ponownie zgłaszający
problem mieszkańcy.
- W wyniku podjętych przez nas
działań została wykonana ekspertyza Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie.
Wyniki ekspertyzy wyraźnie wskazują na niezgodność poszczególnych
parametrów technicznych ze stosownymi przepisami. Tym samym,
zapewnienie Zarządu SM o wykonaniu miejsc postojowych w obszarze
zmodernizowanego ciągu pieszego
w ramach inwestycji ukończonej w
marcu 2017r., rzekomo zgodnie ze
stosownymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz
Prawa budowlanego, legło w gruzach – podkreślają lokatorzy - Jak się
dowiadujemy, organ powiatowy nie
uruchomił procedury wszczęcia postępowania administracyjnego wobec SM, jedynie ze względu na brak
oznakowania pionowego świadczącego o wydzieleniu parkingu.
- Znając wyniki ekspertyzy w drodze prowadzonych odwołań, Spółdzielnia zmieniła diametralnie swoje stanowisko w kierunku przeznaredakcja@dziennikstargardzki.pl

czenia użytkowania strefy jedynie
jako ciągu pieszego, a nie do celów
postojowych. Dodając przy tym (w
myśl oświadczenia SM kierowanego
do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, że
cyt. „dwa kolory kostki polbrukowej
zastosowano ze względu na poprawę
walorów estetycznych(...),cyt. „Spółdzielnia Mieszkaniowa nie zamierza
zakazywać użytkowania części chodnika wykonanej z kostki koloru czerwonego przez pojazdy mechaniczne”), co brzmi dość groteskowo –
mówią skarżący się mieszkańcy.
- Od pewnego czasu zaczęły napływać systematycznie uwagi ze
strony służb komunalnych oraz ratowniczych o blokowaniu ich pojazdów w obrębie altany śmietnikowej
oraz samej nieruchomości. Powyższe pozostaje w sprzeczności z zapewnieniem SM o poprawie bezpieczeństwa oraz wpływie na poprawę
estetyki, warunków użytkowania, a
także usprawnieniu komunikacji na
osiedlu – informują - Zaczęły pojawiać się pisemne upomnienia ze
strony SM skierowane do mieszkańców, rozwieszane na drzwiach kiosków budynku oraz altany śmietnikowej, dyscyplinujące ich zachowania w celu udrożnienia ciągów pieszych i komunikacyjnych. Na kierowane przez nas uwagi, Zarząd SM
w odpowiedzi z uporem maniaka,
podtrzymuje swoje stanowisko o
poprawności przyjętych rozwiązań i
nie dopuszcza myśli o przywróceniu
ładu przestrzennego z przed marca 2017r., zabezpieczonego ograniczeniami w postaci zainstalowanych
słupków parkingowych – zaznaczają
zbulwersowani mieszkańcy.
- Zmuszeni sytuacją podjęliśmy
znamienną próbę wyegzekwowania
zmian poprzez odniesienie wprost

do Regulaminu porządku domowego i użytkowania lokali w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w
Stargardzie (§ 7 ust.8; § 30 oraz §
37 ust.10) uchwalonego Uchwałą
Rady Nadzorczej, z których wynika
definitywny zakaz parkowania pojazdów mechanicznych pod oknami budynku w miejscach do tego
nie przeznaczonych. Ponadto przepisy regulują w sposób jednoznaczny szereg kwestii związanych z zanieczyszczeniami ciągów pieszych
smarami oraz resztkami frakcji olejowych oraz co najważniejsze definiują wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. W sprawie usunięcia zanieczyszczeń skierowaliśmy zgłoszenie w celu niezwłocznego wykonania, niestety spółdzielnia
nie wykazuje w tej materii oczekiwanej inicjatywy. Porównując warunki
bytowe mieszkańców z pozostałych
części bloku, należy bez przesady
stwierdzić o funkcjonowaniu „egzystencjalnego getta”. Od tego momentu na wyraźny apel o przedstawienie stanowiska w świetle wyeksponowanych okoliczności, Zarząd
SM odmawia odpowiedzi na kierowane uwagi. Kompromitacja Zarządu jest tym bardziej przemawiająca, ze względu na nierespektowanie obowiązku sprawnego załatwiania wniosków oraz skarg użytkowników lokali wynikających wprost
ze wspomnianego regulaminu § 7 a
zwłaszcza z treści § 30. Jak wynika
z powyższego, dopuszczalność użytkowania tego obszaru jest ściśle(!)
regulowana przepisami prawa spółdzielczego bez konieczności odniesień
do pozostałych norm prawnych –
podkreślają mieszkańcy.
Spółdzielnia odpowiada
W tej sprawie zwróciliśmy się do
Zarządu Spółdzielnie Mieszkaniowej. Odpowiedzi udzieliła Ewa Pilarczyk Zastępca prezesa ds. technicznych SM - W odpowiedzi na
zapytanie będące następstwem monitu „mieszkańców” budynku B19
na parkowanie samochodów na
chodniku przy nieruchomości budynkowej B19/a-c na Osiedlu Zachód w Stargardzie, informuję
j.n. Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Stargardzie nie jest w posiadaniu jakiejkolwiek ekspertyzy Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) w Stargardzie w sprawie
efektu prac modernizacyjnych ciągów pieszych przy budynku B19 na
Osiedlu Zachód. W przedmiotowej
sprawie, w 2017 r. w ramach wszczętego postępowania wyjaśniającego

(będącego następstwem skargi tych
samych lokatorów jednego mieszkania budynku B19) PINB przeprowadził kontrolę na terenie ww.
nieruchomości. Organ ten nie wykazał nieprawidłowości i nie nałożył w związku z tym zaleceń pokontrolnych. Sprawa była również kierowana do Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Stargardzie, Rzecznika Praw Obywatelskich
w Warszawie. Żaden z ww. organów
nie wystosował do Spółdzielni zaleceń bądź nakazów w przedmiotowej
sprawie – wyjaśnia urzędniczka.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa już
na etapie planowanych prac modernizacyjnych przedmiotowego chodnika nie zamierzała wyznaczać tu
miejsc postojowych. W innym wypadku, już na etapie realizacji inwestycji powstałoby oznakowanie poziome z kostki polbruk (analogicznie jak przy budynku B9-B13 na
Osiedlu Zachód w Stargardzie). Nie
planowano i nadal nie planuje się
wykonania oznakowania pionowego tej części chodnika, w tym również montażu znaków zakazu parkowania – zaznacza Ewa Pilarczyk
- Nie planuje się również ponownego montażu słupków ograniczających parkowanie. Zanieczyszczenie ciągów komunikacyjnych, w tym
niejednokrotnie pieszych smarami i
olejami jest problemem wszystkich
miejscowości, nie tylko Osiedla Zachód w Stargardzie. Działania Spółdzielni w tym zakresie będą ściśle
związane z wprowadzanymi obecnie projektami organizacji ruchu
na drogach wewnętrznych na terenie Osiedla Zachód. Zmiany, jakie
wprowadzamy, pozwolą Policji czy
Straży miejskiej podejmować interwencję, między innymi w stosunku
do właścicieli niesprawnych pojazdów – informuje.
- Ww. projekty stałej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych
zostały wykonane w 2019 r., zgodnie z zapisami ustaw o drogach publicznych, prawa o ruchu drogowym
i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem – mówi E. Pilarczyk Obecnie trwają prace wykonawcze.
Projekt organizacji ruchu dla drogi

wewnętrznej i zatoczki przy budynku B19/a-c, poza wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób
niepełnosprawnych i zabezpieczeniem dostępności do altany śmietnikowej pojazdom służb komunalnych nie przewiduje oznakowania
innych miejsc postojowych. Wykonanie planowanego oznakowania pionowego i poziomego pozwoli
uprawnionym służbom do koniecznej interwencji i dyscyplinowania
kierowców. Nie oznacza to jednak
bezwzględnego zakazu parkowania.
Godziłoby to w interes wielu mieszkańców nieruchomości B19. Nie bez
znaczenia są ich głosy o zwiększenie
ilości miejsc postojowych, a nie o
ich likwidację. Nadmieniam, iż obowiązująca Uchwała Nr V/78/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia
26 marca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Stargard
określa w § 4 pkt. 2 lit. b minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i wynosi ona
1,5 miejsca parkingowego na jeden
lokal mieszkalny. Oczywiście chodzi tu o warunki nowych inwestycji
mieszkaniowych. Niemniej jednak
wskazuję, że obecnie obowiązują takie standardy – podkreśla zastępca
prezesa ds. technicznych.
- Reasumując, podtrzymuję moje
stanowisko reprezentowane w 2017
r. iż wykonane zmiany w obrębie
nieruchomości B19/a-c przyczyniły
się do poprawy bezpieczeństwa oraz
realnie usprawniły komunikację
w tym miejscu, a bieżące działania
Spółdzielni są konsekwencją wcześniej podjętych decyzji. Informuję
nadto, że wszelkie działania Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej podejmuje zgodnie ze swoimi uprawnieniami, w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa oraz w jak najlepszym interesie wszystkich lokatorów
mieszkających w zasobach Spółdzielni. Dlatego też, niejednokrotnie
podejmujemy konkretne działania,
wbrew woli jednostki, ale w interesie społecznym ogółu mieszkańców.
Przedmiotowe interwencje wnoszą
osoby jednego lokalu mieszkalnego budynku B19 posiadające udział
w tej nieruchomości w wysokości 80/10 000, co stanowi 0,8 %. Do
Spółdzielni nie wpływają w przedmiotowej sprawie skargi od innych
mieszkańców – informuje na końcu
Ewa Pilarczyk.
Piotr Słomski
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Strzeż się miłośników
Po
interwencji
Dziennika
zwierząt!
dziura załatana

Poprawiło się na skrzyżowaniu Pogodnej i Gryfa

Naczelnik państwa Jarosław Kaczyński postanowił udowodnić, że nie jest potworem i przynajmniej los zwierząt
jest mu bliski. Wniósł zatem do Sejmu projekt ustawy
likwidującej fermy zwierząt futerkowych.

Kiedy Sejm przyjmie projekt
„Piątki Kaczyńskiego” nastąpi koniec hodowli lisów, norek i innych
futrzaków, bo Naczelnik uznał ich
hodowanie za objaw okrucieństwa.
Likwidacja polskiej branży futrzarskiej – bo takie konsekwencje
będzie miał pomysł Jarosława Kaczyńskiego – to wykończenie gałęzi gospodarki, z której żyje 50 tys.
Polaków, wartej wg szacunków ok.
5 miliardów złotych. Polska jest
drugim eksporterem skórek w Europie, po Danii. Doprawdy trzeba
dużej dozy lekceważenia obywateli, żeby ot tak z piątku na sobotę,
bez szerszej dyskusji społecznej,
bez analizy – podjąć decyzję o losie kilkudziesięciu tysięcy ludzi i
zadecydować o likwidacji dochodowej gałęzi gospodarki.
Dodajmy że jest to decyzja podjęta przez człowieka, który od zawsze żyje z diety poselskiej i nigdy
w życiu nie zarobił swoimi rękami
ani złotówki.
Naczelnik zamierza też zlikwidować eksport żywności koszernej i halal. Polska branża hodowców drobiu wyspecjalizowała się
w eksporcie żywności z uboju rytualnego do Izraela i krajów arabskich, a teraz – decyzją szefa PiS ten eksport ma być zakazany.
I tak oto Jarosław Kaczyński w
imię miłości do zwierząt podjął
decyzję uderzającą w liczący się
sektor polskiej gospodarki. Jego
„piątka” pozbawi pracy i dorobku życia kilkadziesiąt tysięcy Polaków i jedyne czym się możemy
pocieszać, to podejrzenie że ci hodowcy to jest jakiś „gorszy sort
Polaków”. No bo jakby to byli Polacy właściwi, to chyba by im Naczelnik nie szkodził.
Jednak nie wiadomo czy po wykończeniu hodowli norek Naczelnik nie zechce pójść dalej i nie
ulży losom trzody chlewnej, która
też przecież męczona jest i ubijana, ku uciesze wszystkich miłośników schabowego.

A co powiedzieć o okrutnikach napychających się befsztykami? Czyż cielęta nie zasługują na
ochronę tak jak tchórzofretki?
Trzeba zatem już dziś przechodzić na weganizm i uczyć się rozkoszy płynących z przeżuwania
kotleta z soi czy jakiej innej trawy.
Wszak rewolucja – a „Piątka Kaczyńskiego” to klasyczna rewolucja - jak się raz ją rozpocznie musi
się rozwijać. I w miarę rozwoju rewolucji – jak wiemy z klasyków –
walka klasowa się zaostrza. A to,
że ileś tam tysięcy rodzin hodowców czy rolników pójdzie z torbami, to są „koszty własne”. Jak się
chce zmieniać świat, wprowadzać
swoje wizje w życie – nie wolno
bać się kosztów. Zwłaszcza jeśli te
koszty ponosić będzie ktoś inny,
a nie sam „inżynier społeczny”
przekształcający rzeczywistość.
Jarosław Kaczyński właśnie w rolę
„inżyniera społecznego” wchodzi
ze swoją „piątką”, a sama propozycja zakazu hodowli oparta jest na
czystej ideologii – już nie komunistycznej wprost, ale zakładającej nową wizję świata i radykalne
środki do tej wizji prowadzące.
Ideologia kazała komunistom
likwidować wydajne chłopskie
gospodarstwa i tworzyć kołchozy, bo kolektywna własność miała
być lepsza. Ideologia „praw zwierząt” – głoszona przez miejskich
pięknoduchów, każe Jarosławowi Kaczyńskiemu likwidować dochodową gałąź polskiej gospodarki i niszczyć dorobek życia tysięcy
polskich rodzin.
Bo właśnie o ideologię tu chodzi, nie o humanitarne traktowanie zwierząt.
Czy Sejm przegłosuje propozycje Kaczyńskiego? Oczywiście, że
przegłosuje. Dlaczego? Ano dlatego, że tak jak w Rzymie – ówczesny „miłośnik zwierząt” - cezar Kaligula mianował senatorem
swojego konia, tak i w polskim
Sejmie posłowie PiS zostali posłami bo mianował ich Jarosław
Kaczyński. Polska „demokracja”
na tym właśnie polega, że posłów
mianuje prezes i oni się potem
muszą słuchać tego kto ich wyznaczył na posłów. A co z wyborcami?
Wyborcy mają wrzucać kartki do
urn i nie wtrącać się do rządzenia.
Od decydowania jest Prezes. Dobrze, że jeszcze kota nie zrobił posłem. A przecież mógł. To jednak
ludzkie panisko jest.
Janusz Sanocki

W ostatnim czasie do redakcji zgłoszono problem dziury przy studzience, jaka znajduje
się na drodze na skrzyżowaniu Pogodna 21 i Aleja Gryfa 28-30. Skręcające tam samochody wpadały w tę dziurę. Kierowcy mówili nam, że przydałoby się dokonać wyrównania w tamtym miejscu asfaltu.
Na skierowane przez nas pytanie, Urząd Miasta odpowiedział,

że dziura zostanie załatana jeszcze
we wrześniu i tak też się stało. W

Przed remontem, kierowcy zmuszeni byli tak wymanewrować auto, by nie wpaść w zagłębienie asfaltu, dodatkowym
utrudnieniem była studzienka

imieniu kierowców dziękujemy za
wykonanie korekty nawierzchni.
(ps)

Róznicę widać od razu. Teraz można wjeżdżać w zakręt bez konieczności wymijania dziury

Osiedle Pyrzyckie

Dziś minirondo będzie
dostępne dla kierowców
Nowe rondo usytuowane jest u zbiegu ulic Miłej i Powstańców Warszawy. Od dzisiaj
również autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji wracają na stałą trasę. To
jeden z etapów dużo większej inwestycji – przedłużenia ul. Powstańców Warszawy.
Mini rondo usprawni poruszanie się po os. Pyrzyckim. Łączy ul. Miłą z ul. Powstańców
Warszawy. Pasażerowie linii nr
2 znów skorzystają z przystanku przy ul. Powstańców War-

szawy (w kierunku centrum).
Jednocześnie trwa budowa nowej drogi – przedłużenia ul. Powstańców Warszawy. Dzięki inwestycji będzie można wyjechać
bezpośrednio z ul. Powstańców

Warszawy w ul. W. Broniewskiego. Oprócz nowej jezdni powstanie także ciąg pieszo-rowerowy. Mieszkańcy stale rozrastającego się os. Pyrzyckiego zyskają kilometr drogi.
Info UM/opr red

Od dziś kierowcy mogą jeździć po nowym rondzie na os. Pyrzyckim. Rondo zlokalizowane jest u zbiegu ulicy Miłej i Powstańców Warszawy
511 407 627
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Czytelnicy zgłaszają. Dziennik interweniuje

Ogłoszenie
Wójta Gminy
Stara Dąbrowa

Śmietnik GDDKiA musi być
częściej opróżniany
Otrzymaliśmy sygnał od mieszkańców, że od dłuższego czasu jest przeładowany śmietnik znajdujący się na rogu ulicy Skłodowskiej-Curie od strony Biedronki a dookoła niego fruwają wysypujące się śmieci.

Zdaje się, że śmietnik i teren wokół
niego zostały uprzątnięte, ale śmieci
znów przybywa

Podobno nie było tam sprzątane od dłuższego czasu, jak informowali mieszkańcy, wysyłając nam zdjęcia. Jak potwierdził

nam stargardzki ZUK, śmietnik znajduje się w pasie drogi
należącym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zgłosiliśmy więc sprawę
do GDDKiA. Na odpowiedź w
postaci uprzątnięcia terenu nie
musieliśmy długo czekać, bo jak
widać służby GDDKiA tego dokonały. Oczywiście doprowadzenie śmietnika i miejsca do
porządku również nie umknęło uwadze naszych czytelników,
którzy i tym razem przesłali
nam zdjęcia, na których widać
pewną odmianę sytuacji.
I mimo faktu, że śmietnik
znów zapełnia się śmieciami, to
jednak wygląda to już znacznie
lepiej. Powstaje jednak pytanie,

Tak przez dłuższy czas wyglądał śmietnik i teren wokół niego przy ul. Skłodowskiej-Curie — kopia

jaka jest częstotliwość opróżniania kosza i czy nie warto tego
zintensyfikować.
(ps)

Gmina Dolice

Kolejny urzędnik z koronawirusem.
Wójt apeluje do mieszkańców
W związku z wykryciem drugiego przypadku koronawirusa COVID-19 u pracowników
Urzędu Gminy Dolice, Wójt Jerzy Brochocki wydał rozporządzenie, w którym poinformował mieszkańców o zmianach funkcjonowania Urzędu.
Jak czytamy w rozporządzeniu
zgodnie z wytycznymi Powiatowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Stargardzie część pracowników
podlega kwarantannie w miejscu zamieszkania.
Budynki Urzędu Gminy oraz
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Stanu Cywilnego zostają zamknięte do dnia 21.09.2020
r. (tj. poniedziałek) włącznie.
Czynne jest biuro podawcze, gdzie

można składać korespondencję z zachowaniem reżimu sanitarnego w
związku z COVID -19. Wejście od
strony parkingu.
W Urzędzie Gminy czynny jest
sekretariat - nr tel.: 91 5640 129, a
wszelkimi sprawami w tym czasie
kieruje Kierownik ds. Organizacyjnych p. Jacek Mysiorek.
Pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej pracują normalnie jak dotychczas, jednak ze wzglę-

du na bezpieczeństwo nie będzie obsługi bezpośredniej przez pracowników GOPS-u do dnia 21.09.2020 r.
włącznie.
Ponadto Wójt zwrócił się do
mieszkańców o zachowanie spokoju,
rozsądku i nie uleganie panice. Prosił
o przestrzeganie reżimu sanitarnego
w miejscach publicznych, a w przypadku wystąpienia objawów chorobowych o kontakt z lekarzem rodzinnym. Info UG Dolice/opr red

Kolejne komputery dla uczniów
z Gminy Marianowo
Gmina po raz kolejny pozyskała dofinansowanie w kwocie 44.992 zł na zakup sprzętu komputerowego, który ma służyć uczniom i nauczycielom w procesie zdalnego nauczania.
W ramach pozyskanego dofinansowania udało się zakupić 16
laptopów oraz 16 myszy komputerowych. Dofinansowanie możliwe
było dzięki realizacji przez Gminę Marianowo projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prioryredakcja@dziennikstargardzki.pl

tetowej nr I „Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu” działania
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o
wysokich przepustowościach”.
W minioną środę, 16 września
w Urzędzie Gminy Marianowo
odbyło się oficjalne przekazanie zakupionego sprzętu na rzecz
Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-

ła II w Marianowie, a także Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów 11 września w Gogolewie, prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i
Gogolewo.
Przekazany sprzęt trafi do nauczycieli, a także do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).
info UG Marianowo/opr red

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020
r., poz. 293) i art. 21 ust 2 pkt 2, art. 29, art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1,
2, 3, 4, 5, art. 40, art. 41, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
oraz w związku z uchwałą nr XVI/160/2020 przez Radę Gminy Stara
Dąbrowa w dniu 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa oraz uchwałą nr
XVII/167/2020 Rady gminy Stara Dąbrowa z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/160/2020 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku informuję o przystąpieniu do

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa.
Przedmiotowa zmiana ustaleń studium dotyczyć będzie
głównie wyznaczenia nowych obszarów funkcjonalnych
pod zorganizowaną działalność inwestycyjną, zagospodarowanie turystyczno-wypoczynkowe, ogrody oraz zabudowę mieszkaniową z usługami w tym handel, usługi
nieuciążliwe, oświaty, kulturalno-oświatowe.
Informacja o przystąpieniu do sporządzania wyżej wymienionego
dokumentu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie
informacji o środowisku i jego ochronie:
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie: www.bip.staradabrowa.pl
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa
oraz w sołectwach: Białuń, Chlebówko, Kicko, Krzywnica, Łęczyca,
Storkówko, Parlino i Chlebowo.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu
wymagającym udziału społeczeństwa.
Uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu można przekazać
w formie pisemnej lub ustnej w terminie 21 dni od ukazania się
ogłoszenia, tj. w terminie od dnia 18 września 2020 r. do dnia
09 października 2020 r. na adres Urzędu Gminy Stara Dąbrowa: Stara Dąbrowa20, 73-112 Stara Dąbrowa lub adres e- mail:
ug@staradabrowa.pl.
Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
zgłaszającego, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczą.
Uwagi i wnioski złożone po terminie, pozostawione będą bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Stara Dąbrowa.
Zainteresowani będą mogli zapoznać się z niezbędną dokumentacją
sprawy na każdym etapie realizacji ww. dokumentu.
Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa.

OBWIESZCZENIE
Starosta Stargardzki zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) podaje do publicznej
wiadomości, że na wniosek:
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1704Z na dz. nr geod. 22/3 obr. Lipnik gm.
Stargard, dz. nr geod. 297/2 obr. 5 m. Stargard, oraz części dz. nr
geod.: 571/6, 571/12, 571/14 obr. Lipnik gm. Stargard.
Uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania administracyjnego można wnieść w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy
ul. Skarbowej 1 (pokój 222) w godzinach 800 – 1600 w terminie
do dnia 08 października 2020 r.
Starosta Stargardzki
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Sztuka dociera nawet w nietypowe miejsca
W Stargardzie twórczość lokalnych artystów można spotkać w różnych – często nietypowych – miejscach. Czekając na autobus, robiąc zakupy, a
także załatwiając sprawy w urzędzie. Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych „BRAMA” umieszcza obrazy i fotografie tam,
gdzie z łatwością zostają zauważone przez mieszkańców.

Strefa sztuki znajduje się również w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym

W Książnicy znów
będą robić teatr
Od jutra (sobota 19 września) wracają warsztaty lalkarskie
„Teatr się robi”. Uczestnicy będą się spotykać co tydzień o
12:00 w Młodzieżowym Domu Kultury (ul. Portowa 3).

Na grudzień planowane jest przedstawienie, w którym główne role odegrają lalki
wykonane przez uczestników warsztatów

W grudniu na zakończenie zajęć
planowane jest przedstawienie. W
rolach głównych – lalki wykonane podczas warsztatów. Uczestnicy projektują postacie, ale też tworzą dekoracje i szyją kostiumy. Za-

jęcia prowadzi Barbara Drozd, doświadczony pedagog i plastyk. Do
wspólnej zabawy można dołączyć
w każdej chwili. Nie trzeba zapisywać się wcześniej.

Od jutra znów będą się odbywały warsztaty lalkarskie

Info UM/opr red

Dzieła lokalnych twórców pojawiają się w ogólnodostępnych
miejscach publicznych. Chodzi
o to, by jak najwięcej odbiorców miało z nimi kontakt. Obrazy i fotografie można spotkać w
Ratuszu, Młodzieżowym Domu
Kultury, gablocie STBS przy pl.
Wolności, Szkole Muzycznej,
szpitalu rehabilitacyjnym przy ul.
S. Staszica, aptece „Nowa” przy
ul. M. Reja, w siedzibach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz w poczekalni Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.
Warto podczas codziennych
aktywności dobrze się rozglądać, by nie ominąć żadnego dzieła. Strefa Sztuki w naszym mieście to dowód na to, że miejsce
obrazów i fotografii jest nie tyl-

Twórczość lokalnych artystów możemy podziwiać podczas załatwiania spraw w
urzędach

ko w galeriach. Doskonale „pasują” do budynków użyteczności publicznej. Poprawiają estetykę tych obiektów, a jednocześnie
uwrażliwiają mieszkańców na

sztukę. W ramach strefy można
zobaczyć dzieła przedstawiające
m.in. faunę i florę, a także detale
architektoniczne i pejzaże.
Info UM/opr red

ogłoszenie

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
w Stargardzie informuje
Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju
współfinansowaną przez Unię Europejską na lata 2014-2020 z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(EFMiR). Obszar naszego działania to 14 gmin województwa zachodniopomorskiego,
położonych w trzech powiatach - powiat stargardzki: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko,
Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań; powiat pyrzycki: Bielice,
Kozielice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo.
 nabory wniosków o przyznanie pomocy: w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Zakres - zachowania dziedzictwa lokalnego
oraz w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE”. Zakres Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka
z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.
Składanie wniosków: 11.09 - 9.10 do godz. 1400
 18 września 2020 r. godz.1200 szkolenie w Warnicach z wniosków o dofinansowanie
w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020 z PROW - Zachowania dziedzictwa
lokalnego
 18 września 2020 r. godz.1330 szkolenie w Warnicach z wniosków o dofinansowanie
w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020/R z PORiM - Przeciwdziałanie degradacji
środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie
i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii
 26 września 2020 r. godz. 1000 , lokalizacja - strzelnica w Chociwlu, w ramach
działania - W zdrowym ciele zdrowy duch - wyprawa po zioła i grzyby w a następnie
warsztaty i wykład o wykorzystaniu ziół, grzybów
 do końca roku 2020 ogłosimy konkurs z rozwoju przedsiębiorczości na obszarze
wiejskim - podejmowanie działalności gospodarczej (limit środków 750 000
zł, premia na 1 operację 50 000 zł) oraz konkurs grantowy w ramach Akademii
Wolnego czasu (limit środków ok. 79 000 zł)
Po szersze informacje zapraszamy na stronę Stowarzyszenia
w w w. w i r - l g d . o r g . p l . W związku z pandemią koronawirusa prosimy o kontakty
mailowe wir-lgd@wp.pl lub telefoniczne 91 578 43 78. W sytuacjach niezbędnych
wizyta w biurze po uprzednim umówieniu.
511 407 627
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XXV NIEDZIELA
ZWYKŁA
20 września 2020
Iz 55, 6-9 • Ps 145 • Flp 1,
20c-24. 27a • Mt 20, 1-16a
Z Ewangelii wg
św. Mateusza:
Jezus opowiedział swoim
uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie
podobne jest do gospodarza,
który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do
swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i
posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej,
zobaczył innych, stojących na
rynku bezczynnie i rzekł do
nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam
wam”. Oni poszli. Wyszedłszy
ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych
stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu:
„Bo nas nikt nie najął”. Rzekł
im: „Idźcie i wy do winnicy”.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł
właściciel winnicy do swego
rządcy: „Zwołaj robotników i
wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali
po denarze. Gdy więc przyszli
pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po
denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z
nami, którzy znosiliśmy ciężar
dnia i spiekotę”. Na to odrzekł
jednemu z nich: „Przyjacielu,
nie czynię ci krzywdy; czyż nie
o denara umówiłeś się ze mną?
Weź, co twoje i odejdź. Chcę
też i temu ostatniemu dać tak
samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę?
Czy na to złym okiem patrzysz,
że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi
ostatnimi».
redakcja@dziennikstargardzki.pl

(Mt 20, 1-16a)
Pamiętacie z dzieciństwa tudzież z młodości zabawę zwaną
„podchodami”? Uwielbiałem
ją. Miałem to szczęście, że wychowywałem się w świecie bez
komputerów, laptopów i telefonów komórkowych. Naszym
królestwem było podwórko.
I nasza wyobraźnia, która nie
znała granic. Wróćmy do zabawy w podchody. Jest w niej
coś przewrotnego: jedna grupa ucieka i się ukrywa, ale jednocześnie celowo zostawia ślady, wskazówki, tak aby ci, którzy idą za nią, ją znaleźli. Żeby
zabawa była udana, uciekający
muszą chcieć, żeby ich znaleźć.
Czy Bóg się bawi z nami w podchody? A może to my bawimy
się z Nim?
Posłuchajmy proroka Izajasza: „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go,
dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana,
a Ten się nad nim zmiłuje, do
Boga naszego, gdyż hojny jest w
przebaczaniu.” (Iz 55, 6-9). Prorok Izajasz pisze, żeby szukać
Pana, który pozwala się znaleźć (jak w podchodach), ale
chwilę później dopowiada, na
czym to nasze szukanie Pana
Boga ma polegać, mianowicie
na odwróceniu się od zła. Po
co? Aby otrzymać miłosierdzie
i przebaczenie. Być może już
się przyzwyczailiśmy do tych
słów, a to chyba źle, bo nie uderza nas, jak nieoczywiste są to
prawdy, jak trudne do zrealizowania przez nas. Całe szczęście,
że Jego sposób myślenia i działania różni się diametralnie od
naszego.
Przypowieść o gospodarzu
najmującym do pracy w winnicy słyszeliśmy już tyle razy, że
jesteśmy z nią oswojeni: to ta
o „pracownikach ostatniej godziny”, czyli tych, którym rzutem na taśmę udaje się wejść do
Królestwa Bożego. A przecież
w całej opowieści punkt ciężkości położony jest nie na pracowników, ale na pracodawcę.
Możemy więc zadać proste
pytanie: Dlaczego tyle razy wychodzi na rynek? Oczywiście
chce nająć robotników do swojej winnicy, czyli to on jest tym,
który szuka. Izajaszowe znalezienie Boga polega na tym, aby
dać się Jemu znaleźć i dać się

nająć. Nie oznacza to, że mówimy o powrocie do wiary, ale
o pozwoleniu, żeby dać się dotknąć i przeniknąć Bożemu miłosierdziu. Ci, którzy pracowali najdłużej, przyjęli zapłatę, a później szemrali. Ta postawa była charakterystyczna
dla Ludu Wybranego podczas
wędrówki przez pustynię. Mateusz w całej ewangelii używa
tego czasownika tylko raz, właśnie po to, aby podkreślić, że
brak wdzięczności jest tym, co
najczęściej zamyka nam drogę
do Królestwa. Całe szczęście,
że to Królestwo w osobie Jezusa przychodzi do nas i mówi:
„Przyjacielu, nie czynię Ci
krzywdy”. Obyśmy w to wreszcie uwierzyli… Warto!
Druga rzecz, również ważna,
otóż w powyższym fragmencie
Mateuszowej Ewangelii, Chrystus ostrzega nas też przed zazdrością. Zazdrość często przebiera się w kostium sprawiedliwości. Nie potrafimy się przyznać, że zazdrościmy komuś
powodzenia w życiu i szczęścia,
a czasem i Bożej łaski. Dlaczego
jest tak, że są ludzie ode mnie
zdolniejsi, mądrzejsi, trafnie
odczytujący Boże drogi? Czy
idealna sprawiedliwość nie powinna wyglądać tak, że wszyscy
będą tacy jak ja, będą nosić te
same ciężary i te samy kłopoty,
tę samą „spiekotę dnia”?
Jezus naucza nas dzisiaj, że w
królestwie Bożym nie ma miejsca na zazdrość, a powinno w
nim panować zdumienie i bezinteresowna radość z piękna,
zdolności i talentów naszych
bliźnich. Wszyscy pracujemy w
tej samej winnicy Boga, a Bóg
daje każdemu tak, jak chce, według swojej mądrości i dobroci. Co jest skutkiem zazdrości? To wręcz trywialne, ale jest
nim niezdolność do dostrzegania tego, co się od Boga dostaje.
Ci, którzy otrzymali po denarze, zajęli się rozliczaniem innych, zamiast cieszyć się z zarobionych zgodnie z umową
pieniędzy. Dzisiejsza Ewangelia
stanowi wezwanie nas wszystkich, tych bardziej utrudzonych i tych mniej, tych, którym się lepiej powodzi, i tych,
którym gorzej, do dziękczynienia Bogu za Jego niepojętą hojność. A Bogu warto dziękować.
Za wszystko…
Ks. Rafał Sorkowicz SChr
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Koronacja figury Matki Bożej Cierpiącej w parafii Miłosierdzia Bożego

Wróciła wraz z ocalałymi pielgrzymami z Grenoble
We wtorek 15 września o godz. 17 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Stargardzie odbyła się uroczystość Koronacji figury Matki Bożej Cierpiącej.
Ta niezwykła figura jest niemym świadkiem tragedii naszych pielgrzymów, którzy ulegli wypadkowi 22 lipca 2007 r. pod Grenoble jadąc z La Salette.
Śmierć poniosło wtedy 26 osób.

To dokladnie w tym miejscu, w miejscowości Vizille pod Grenoble, 22 lipca 2007 r.
zginęło 26 pielgrzymów wracających z La Salette

Koronacji figury dokonał
J.E. arcybiskup szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga, wraz
z którym do parafii Miłosierdzia Bożego przybył biskup senior Marian Błażej Kruszyłowicz oraz wielu kapłanów. W

skup Andrzej Dzięga rozważał
tajemnice Miłosierdzia Bożego
w kontekście cierpienia miotanej wrogimi atakami wspólnoty
Kościoła, która poprzez działanie opatrzności Bożej, jest zakotwiczona we wstawiennictwie

Bolesnej. To nie jest przypadek,
że te święta i intencje tak silnie
zbiegają się w czasie – podkreślił metropolita szczecińsko-kamieński.
- Święty Jan Bosko, gdy mówił
o przyszłości Kościoła, o kulminacji zmagań o Bożą sprawę w
świecie, o atakach na Kościół, to
rozwinął on obraz Kościoła jako
łodzi na wzburzonym morzu,
atakowanej przez wrogie okręty.
Tych okrętów jest wiele, są doskonale uzbrojone, a łódź Kościoła jest jedna. Atak na tę samotną łódź jest tak zapamiętały i silny, iż wydaje się, że dla tej
łodzi Kościoła nie ma już żadnego ratunku. I wtedy z głębi i
otchłani wód na powierzchnię
wydobywają się dwie kolumny,
tworzące bramę. Jedna z tych
kolumn jest nieco mniejsza, a
na jej szczycie jest Najświętsza
Maryja Panna, a druga większa, to kolumna Najświętszego
Sakramentu. I właśnie między
te dwie kolumny wprowadzana
jest łódź Kościoła. I wtedy dzieje

Licznie na uroczystość przybyli także kapłani

się coś dziwnego, jak opisuje św.
Jan Bosko, łódź Kościoła znika z
oczu przeciwników. Schroniona
za mocą Maryi i blaskiem Najświętszego Sakramentu. A później wrogowie Kościoła niszczą
się nawzajem – opisywał w homilii ks. Arcybiskup - Przechodząc dzisiaj przez wnętrze waszej świątyni Bożego Miłosierdzia, spojrzałem na tę, stojącą
przy ołtarzu, figurę Matki Bo-

żej i Przenajświętszy Sakrament
ukryty w tabernakulum i przyszedł mi na myśl właśnie ten
obraz dwóch chroniących całą
łódź Kościoła kolumn – podkreślił metropolita.
Po homilii ks. Arcybiskup
dokonał aktu koronacji figury Matki Bożej Cierpiącej. Jest
to figura, która wieziona przez
pielgrzymów w momencie tragicznego wypadku autokaru 22

Na modlitwie w trakcie Eucharystii zgromadziła sie wspólnota parafian

uroczystości licznie, bo co najmniej kilkaset osób, udział
wzięli mieszkańcy naszego miasta z prezydentem Rafałem Zającem i jego zastępczynią Ewą
Sową na czele.
Na początku Arcybiskup Andrzej Dzięga i biskup Marian
Błażej Kruszyłowicz zostali powitani przez radę parafialną, w
której imieniu słowa powitania
skierowała Maria Kucaj, psycholog, która wspomaga rodziny ofiar spod Grenoble do dnia
dzisiejszego.
Następnie został odczytany dekret Metropolity szczecińsko-kamieńskiego Andrzeja
Dzięgi, na mocy którego dokonuje się koronacji figury i czyni
jej kustoszem księdza proboszcza, prałata Zygmunta Zawitkowskiego.
W trakcie homilii ks. Arcybi-

Maryi i mocy wypływającej z
Przenajświętszego Sakramentu.
- Wy wszyscy ze wspólnoty parafialnej Miłosierdzia Bożego, którzy przeżyliście wielką tragedię pod Grenoble, kiedy stajecie pod tą figurą Matki
Boskiej Cierpiącej, czujecie się
jak szczególnie bliskie jej dzieci – mówił arcybiskup Andrzej
Dzięga - Przed dwoma dniami,
13 września, minęło 85 lat, kiedy siostra Faustyna usłyszała
przekaz, informację i pouczenie
o modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia. I od tamtej
pory Boże Miłosierdzie wpisane jest niejako w to szczególne
wrześniowe Triduum – fatimski dzień 13 września, następnie
14-ego czyli Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a potem 15
dzień września, z którym łączy
się wspomnienie Matki Bożej

Na uroczystość przybyli wierni zarówno z parafii Miłosierdzia Bożego jak i miasta i okolic

Wierni wraz z pasterzem diecezji rozważali tajemnicę ludzkiego cierpienia, ale również Opatrzności Bożej i Miłosierdzia
511 407 627

11

18-21.9.2020

Nazwiska ofiar
katastrofy pod
Grenoble

Ewa Banak (lat 42)
Henryka Banaszek (lat 69)
Wacława Bobrowicz (lat 58)
Krystyna Borczyk (lat 62)
Stanisław Czernik (lat 59)
Anna Czura (lat 37)
Mirosław Fusiarz (lat 65)
Regina Jacyna (lat 57)
Danuta Kisielewicz (lat 56)
Danuta Kochańska (lat 58)
Ryszard Kochański (lat 57)
Danuta Królikowska (lat 70)
Stanisława Lisiak (lat 66)
Ks. Zenon Łuczak (lat 66)
Franciszka Marszeniuk (lat 58)
Paweł Mendyk (lat 22)
Lidia Niewiarowska (lat 60)
Tadeusz Niewiarowski (lat 66)
Aneta Pollak (lat 40)
Ewa Pollak (lat 12)
Ks. Przemysław Redes (lat 29)
Maria Starzyńska (lat 61)
Grażyna Stępnikowska (lat 55)
Lilianna Szmidt (lat 59)
Mariola Złotorowicz (lat 48)
Irena Zubowicz (lat 45)

lipca 2007 r. przetrwała. Ogień
pożaru, jaki wybuchł we wnętrzu autokaru nie strawił figury,
ale zostawił na jej obliczu i szacie sadzę, która symbolicznie

pozostaje na niej do dziś. Figura Matki Bożej przybyła do parafii dokładnie 5 września 2007
r. przywitana przez trwających
w żałobie po bliskich i przyjaciołach, którzy zginęli pod Grenoble, członków parafii Miłosierdzia Bożego. Ks. Arcybiskup Marian Przykucki nazwał
ją wtedy Madonną Ciepiącą z
dziećmi swymi.
Koronę dla Matki Bożej wykonali Małgorzata Chałat-Łuc-

zille na południe od Grenoble. Śmierć poniosło w niej 26
osób. Autokar wiózł łącznie 50
osób (47 pielgrzymów, pilota i
2 kierowców) w czasie powrotu z Sanktuarium Matki Boskiej
w La Salette, pokonując stromy odcinek górskiej trasy pomiędzy Grenoble a Gap w południowo-wschodniej Francji,
wyjechał z drogi na ostrym zakręcie, po czym runął z mostu w 15-metrową przepaść do-

Poświęcenie Korony, którą za kilka chwil zostanie udekorowana figura Matki Bożej
Cierpiącej

kiewicz wraz z mężem i synem.
Przypomnijmy tamte tragiczne momenty. Katastrofa miała miejsce dokładnie w niedzielę 22 lipca 2007 około godziny 9.30 w miejscowości Vi-

Moment Koronacji figury Matki Bożej Cierpiącej, której dokonuje Arcybiskup Andrzej Dzięga, tuż za nim proboszcz Zygmunt Zawitkowski oraz biskup Marian B.
Kruszyłowicz
ogłoszenie

liny rzeki Romanche, a następnie stanął w płomieniach.
Pielgrzymka, w której brało udział 26 osób ze Stargardu
z parafii Miłosierdzia Bożego,
12 ze Świnoujścia, 5 ze Szczecina z parafii św. Mikołaja, 2
z Mieszkowic z parafii Przemienienia Pańskiego oraz 2 z Warszawy wyruszyła z Polski 10
lipca zmierzając m.in. do Fatimy i Lourdes.
Wieczorem w dniu wypadku na miejsce tragedii przybyli
prezydent Polski Lech Kaczyński oraz prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Obaj prezydenci
odwiedzili szpitale, w których
znajdowali się ranni. Prezydent
Polski ogłosił wtedy trzydniową
żałobę narodową.
Piotr Słomski

STAROSTA STARGARDZKI
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości
informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, wykazu nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat:
Udział wynoszący 2/5 części w nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie
ewidencyjnym Ścienne, gmina Ińsko, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 196,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00028964/0.
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Bralęcin, gmina Dolice, oznaczona
numerem geodezyjnym działki 59, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr
SZ2T/00033662/8.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz na stronie internetowej www.powiatstargardzki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 15.09.2020 r. do dnia 06.10.2020 r.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Stargardzie ul. Skarbowa 1, pok. nr 210 (tel. 91/ 48 04 847).
redakcja@dziennikstargardzki.pl

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.
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dla dzieci i młodzieży

ZróB tO saM

Młody artysta

NOBLIŚCI

Dzisiaj zaproponuje wam książkę Wisławy szymborskiej
„rymowanki dla dużych dzieci”. Wielkich poetów często
kojarzymy tylko z doniosłymi dziełami. Z poezją nie zawsze
jest nam po drodze, bo nie każdy chce się zastanawiać: Co
autor miał na myśli?
Z tomikiem tych wierszy uwierzcie mi na słowo, nie będziecie mieli takich problemów.
To bardzo przyjemny zbiór wierszyków, niewielkich rozmiarów, który spowoduje, że będziecie wybuchać śmiechem
podczas czytania.
Rymowanki zawierają oprócz śmiesznych, krótkich utworów
również piękne kolaże, które wykonała sama autorka.
Twórczość autorki rymowanek zauroczy was, bo ma ona
ogromne poczucie humoru, wszystkie utwory w tej książce
o oryginalnych nazwach są po prostu arcydziełami.
A oto kilka z nich:
Limeryki:
Stary sklerotyk, rybak z Helu,
Nagle zakochał się w Fidelu.
Do Kuby go pędziła chućAle gdy tylko wsiadł na łódź,
Zapomniał, w jakim płynie celu.
Lepieje:
Lepiej złamać obie nogi, niż miejscowe zjeść pierogi.
Lepiej wynieść się z osiedla, niż tu
przełknąć choćby knedla.
Moskaliki:
Kto powiedział, że Francuzki
piją kawę z filiżanek,
temu pierwszy dam po buzi
pod świątynią Felicjanek.
Odwódki:
Od whisky iloraz niski.
Altruiki:
Przedłóż szczurom żywot krótki,
Powyjadaj z kątów trutki.
Podsłuchańce:
Lenina nie wszystko przeczytałem.
Bo zresztą on też nie wszystko napisał.
Książka spodoba się z pewnością wszystkim miłośnikom poezji, ale też tym osobom, które za poezją nie przepadają, ale
mają absurdalne poczucie humoru .
Na okładce z tyłu Szymborska napisała:
Szymborska? Nie znam.
William Shakespeare.

Zachęcam was również do pisania, krótkich śmiesznych utworów poetyckich, podpatrując talent i poczucie humoru naszej
noblistki. Jeśli coś fajnego wam z tego wyjdzie, przyślijcie je
do nas na adres redakcji: edyta.redakcja@djmedia.pl
Postaramy się je opublikować na łamach COOLTUROWNIKA.
511 407 627

Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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Spotkanie z
literaturą i muzyką

Gmina Marianowo i Stargard

Rowerowa integracja
mieszkańców
Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic „SAMB-a” we współpracy z Gminą
Marianowo zorganizowało międzygminny rajd rowerowy dla mieszkańców Gminy Stargard i Gminy Marianowo.

W Sali kominkowej Młodzieżowego Domu Kultury odbyła
się promocja książki „Otulona szalem wspomnień” autorstwa Bogumiły Tuchmacher-Kotowicz. Wydarzenie zostało
połączone z koncertem aktora, prof. Stanisława Górki.

W Sali kominkowej MDK odbyła się promocja książki Otulona szalem wspomnień
autorstwa Bogumiły Tuchmacher-Kotowicz

Wydarzenie odbyło się 12
września w ramach projektu

Najwięcej emocji wywołała wizyta na zamku w Pęzinie.

Pani Arleta Majewska zachwyciła wszystkich piękną opowieścią o dziejach pęzińskiego
zamku.
Rajd zakończono wspólnym
biesiadowaniem przy ognisku nad Jeziorem Marianowskim. Nie zabrakło smakołyków przygotowanych przez
wolontariuszy. Odbył się również konkurs wiedzy związany
z realizacją projektu i historią
zwiedzanych obiektów.

Na scenie wystąpili także Dominika Zarecka, Mario Correa, Amelia Witkowska, Oliwia
Cimcioch oraz wyjątkowy duet
wokalny: Karolina Wesołow-

stycy i realizatorzy dźwięku: Ireneusz Kopczyński i Adrian Barczak. Uroczystość poprowadził
Maciej Dura-Pomarański.

Info i foto MDK Stargard/opr red

Info UG Marianowo/opr red

Przed gościmi wystąpił wyjątkowy duet wokalny Karolina Wesołowska i Jarosław
Jaśkiewicz

grantowego „Od juniorów do
seniorów, wydarzenia integrujące mieszkańców Gminy Stargard i Marianowo”.
Uczestnicy rajdu spotkali się
o godzinie 9.30 przed Urzędem Gminy Marianowo i wyruszyli szlakiem dziedzictwa
historyczno-przyrodniczego
sąsiadujących gmin.
Odwiedzono kościoły w
Barzkowicach, Pęzinie i Marianowie. Podziwiano pałacyk
i park w Barzkowicach.
redakcja@dziennikstargardzki.pl

ogłoszenie

ska i Jarosław Jaśkiewicz. Słowa
serdeczności i gratulacji w stronę pisarki skierowała Małgorzata Flas – dyrektor placówki przy
Portowej 3.
Początek twórczości Bogumiły Tuchmacher-Kotowicz związany jest z bolesną stratą - śmiercią ojca Bolesława Tuchmachera. Koncert poświęcony był zbliżającej się 52. rocznicy śmierci
Bolesława Tuchmachera. Nad
całością koncertu czuwali aku-

Wydarzenie połączone było z koncertem aktora Stanisława Górki

Słowa serdeczności i gratulacji w stronę pisarki skierowała Małgorzata Flas – dyrektor MDK
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Zachodniopomorska IV liga

Iskierka Szczecin - Polski Cukier Kluczevia Stargard 1:1 (0:0)
Bramki: Olejnik (90`) – Magnuski (68`)
Kluczevia: Ufnal – Wiśniewski (46` Nowicki), Banach, Kościukiewicz, Wrzeszcz (90` Szczygielski), Bartoszyński, R. Surma, P. Surma, Groński (90` Zima), M. Magnuski, G. Magnuski (81` Rdzeń)
Czerwona kartka: Nowicki (90+4`, Kluczevia)

Błękitni rozstrzelani przez
byłego zawodnika
Dziewiąta seria gier na szczeblu wojewódzkiej IV ligi nie była udana dla drużyn z naszego powiatu. Ekipa Polskiego Cukru Kluczevia tylko zremisowała na wyjeździe z Iskierką
Szczecin, tracąc bramkę w ostatniej minucie. Natomiast rezerwy Błękitnych zostały zdeklasowane przez Mechanika Bobolice, dla którego wszystkie bramki strzelił były gracz
Błękitnych, Karol Jabłoński.

Biało-niebiescy w meczu z Mechanikiem byli kompletnie bezradni

Trzeci zespół z powiatu stargardzkiego występujący na boiskach IV ligi, Biali Sądów tego
dnia pauzował. Mimo tego
wciąż jest najwyżej klasyfikowany w tabeli. Ma na koncie 13
punktów i zajmuje 8. miejsce w
tabeli. Szansę na wyprzedzenie
lokalnego rywala miała w sobotę Kluczevia Stargard. Wybrała się do Szczecina na pojedynek z niedawno zamykającą tabelę, Iskierką. Wystąpiła w najsilniejszym zestawieniu z braćmi Magnuskimi w ataku, Kamilem Bartoszyńskim na środku, Markiem Ufnalem w bramce, czy Piotrem Surmą na boku.
Nie wróciła jednak do Stargardu
z kompletem punktów. Swojej
przewagi nie udokumentowała w pierwszej części spotkania.
Natomiast, gdy dopięła swego,
a gola na 1:0 uzyskał Grzegorz
Magnuski, cofnęła się do defensywy. Wyniku nie zdołała utrzymać. Ambitni gospodarze w 90.

minucie po zespołowej akcji doprowadzili do wyrównania. Tym
samym ekipa cukrowników powiększyła dorobek punktowy
tylko o jedno oczko.
Żadnego punktu w trzecim
meczu z rzędu nie zdobyła natomiast drużyna rezerw Błękitnych Stargard. Podopieczni
Roberta Gajdy wystąpili w Bobolicach w młodzieżowym zestawieniu z grającym trenerem
na szpicy. Ale już w 8. minucie
stracili bramkę, którą sprytnym
strzałem głową strzelił Norbertowi Skuzie, były gracz biało-niebieskich, Karol Jabłoński. Jabłoński okazał się zresztą
tego dnia katem stargardzian.
W drugich 45 minutach jeszcze dwukrotnie znalazł bowiem
drogę do siatki i ustalił końcowy wynik spotkania na 3:0 dla
beniaminka. Spory wpływ na
to miała czerwona kartka, jaką
otrzymał już w 62. minucie Jan
Bejger, znacząco osłabiając tym

drużynę. Błękitni II od dwóch
tygodni zamykają zatem IV-ligową tabelę z dorobkiem zaledwie czterech punktów.
W najbliższą sobotę trójka
przedstawicieli naszego powiatu zaprezentuje się na własnym
boisku. O godz. 13:00 Polski Cukier postara się o rewanż na Mechaniku, o godz. 15:30 Biali podejmą wicelidera z Wolina, a o
godz. 18:00 Błękitni II powalczą
o drugie zwycięstwo w sezonie z
beniaminkiem z Postomina.
M.B.

Mechanik Bobolice - Błękitni II Stargard 3:0 (1:0)
Bramki: Jabłoński 3 (8, 66 i 85`)
Błękitni II: Skuza - Jałoszyński, Onyszczuk (46` Przybylski), Konopski, Bieńko (61` Grzelak) - Grzeszczak (46` Pelikan), Purczyński (46` Koczorowski), Bejger, Wróbel, Gwóźdź – Gajda
Czerwona kartka: Bejger (67`, Błękitni II)
Pozostałe wyniki 9. kolejki:
Wieża - Orzeł 2:4,
Leśnik - Ina 1:2,
Hutnik - Rega 5:1,
Lech - Olimp 1:0,
Gryf - Rasel 1:2,
Polonia - Darłovia 2:4,
MKP - Sparta 3:1,
Vineta - Sokół 6:0.
Tabela IV ligi:
1.
Hutnik Szczecin		
2.
Vineta Wolin		
3.
Darłovia Darłowo
4.
Ina Goleniów		
5.
Sokół Karlino		
6.
Olimp Gościno		
7.
Wieża Postomino
8.
Biali Sądów		
9.
Lech Czaplinek		
10. Rega Trzebiatów		
11. PC Kluczevia Stargard
12. MKP Szczecinek		
13. Rasel Dygowo		
14. Mechanik Bobolice
15. Sparta Węgorzyno
16. Polonia Płoty		
17. Iskierka Szczecin		
18. Orzeł Wałcz		
19. Gryf Kamień Pom.
20. GKS Leśnik Manowo
21. Błękitni II Stargard

8
9
9
9
8
9
9
8
8
9
8
8
8
9
9
9
9
9
9
8
8

24
18
16
16
16
15
14
13
13
13
11
11
11
10
10
9
8
8
7
7
4

27-8
23-9
20-14
20-17
18-15
21-14
20-18
15-14
10-10
15-21
18-16
15-15
15-16
16-14
13-19
15-29
11-17
9-19
15-18
12-16
12-21

Grzegorz Magnuski i Kamil Bartoszyński fetują gola na 1-0

Piłkarze Kluczevii nie wykorzystali szansy w sobotnim meczu z Iskierką
511 407 627
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Wojewódzka Klasa Okręgowa

Udany weekend naszych
W 7. kolejce zmagań szczecińskiej okręgówki trójka reprezentantów powiatu stargardzkiego odniosła zwycięstwa. Z kompletu punktów cieszyli się piłkarze Piasta Chociwel,
Zorzy Dobrzany i Orła Grzędzice.

Piłkarze Piasta aż czterokrotnie radowali się ze zdobycia bramki

W porównaniu do zeszłego tygodnia tym razem przedstawiciele naszego powiatu
mieli znacznie więcej powodów do radości. Przypomnijmy, że wówczas tylko Orkanowi
Suchań udało się wywalczyć jedyny punkt. W sobotę ze zwycięstw cieszyli się gracze Piasta Chociwel i Zorzy Dobrzany,
natomiast w niedzielę w meczu
derbowym drugie zwycięstwo w
sezonie odnieśli piłkarze beniaminka z Grzędzic.
W przekroju wszystkich dotychczas rozegranych meczów
o punkty najlepiej prezentuje się
drużyna Piasta Chociwel, która
w grupie północnej po siedmiu
kolejkach zajmuje 7. miejsce w

tabeli. W sobotę rozegrała kolejne dobre spotkanie zakończone
wygraną na wyjeździe 4:2 z Dębem Dębice. Bramkami w tym
spotkaniu podzielili się Krystian
Guściora, który trafiał do siatki
tylko w pierwszej połowie oraz
Dawid Jankowski, autor dwóch
trafień w II części meczu. Podopieczni Tadeusza Piotrowskiego odnieśli w ten sposób czwarte zwycięstwo w sezonie. Po raz
drugi, ale za to bardzo efektownie, wygrała natomiast drużyna
Zorzy Dobrzany występująca w
grupie 2 (południowej). Mecz w
Babinku rozpoczęła od dwóch
szybkich goli Jarosława Kościelniaka, a po zmianie stron rezultat na 4:0 ustalili Tomasz Pio-

trowski i Andrij Lavryk. W sobotę grał także Orkan Suchań,
ale po zaciętej walce, uległ w
Barlinku faworyzowanej Pogoni, 1:2.
Wśród niedzielnych gier najbardziej interesowało nas derbowe starcie Orła Grzędzice z
Unią Dolice. Jego faworytem
była bardziej ograna na boiskach okręgówki drużyna Unitów i to ona otworzyła wynik
tego spotkania. W 30. minucie
Jakuba Ziętka pokonał Piotr Orłowski i dał prowadzenie Unii,
1:0. Taki wynik utrzymywał się
przez wiele minut, ale w końcówce losy pojedynku odwróciły się. Waleczne Orły w 81. minucie doprowadziły bowiem do
wyrównania po trafieniu Kacpra
Oziembło, a w doliczonym czasie gry strzeliły zwycięską bramkę autorstwa Łukasza Romciwa.
Tak urodziła się w tym sezonie
druga wiktoria Orła Grzędzice.
A w najbliższy weekend na
własnych boiskach zaprezentują się piłkarze Orkana (sobota, godz. 15:00, mecz z Morzyckiem Moryń), Zorzy (sobota, godz. 15:00, mecz z Osadnikiem Myślibórz), Piasta (sobota,
godz. 15:00, mecz z Orłem Łożnica) i Unii (sobota, godz. 16:00,
mecz z Orłem Trzcińsko).
M.B.

Kobieca piłka nożna

Druga wiktoria Błękitnych
Piłkarki Błękitnych Stargard w trzecim meczu sezonu 2020/21 na boiskach III-ligowych
odniosły drugie zwycięstwo. W niedzielę na własnym boisku pokonały Energetyka Gryfino, a hat-trickiem popisała się Natalia Gugała.
Po dwóch premierowych meczach rozgrywanych na wyjeździe podopieczne Bartłomieja
Zdunka wreszcie zaprezentowały się przed własną publicznością. Sezon rozpoczęły udanie,
od wygranej w Lęborku z tam-

tejszym Lwem, 4:1, natomiast
tydzień później doznały pechowej porażki z GOSRiT-em Luzino, 2:3. Szybko wyciągnęły jednak wnioski z porażki.
W niedzielę na własnym boisku dominowały w starciu z

Błękitne odniosły drugie zwycięstwo w sezonie
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Energetykiem Gryfino. Strzeliły aż cztery bramki nie tracąc
żadnej. Królową polowania była
ponownie Natalia Gugała, która
wyrasta na gwiazdę III ligi makroregionalnej. Ustrzeliła hat-tricka i w dużej mierze przyczyniła się do sukcesu stargardzianek. Dzięki temu ma już na
koncie siedem trafień w trzech
spotkaniach o ligowe punkty. W
meczu z Energetykiem do siatki trafiła również Patrycja Szymańska, dla której była to druga
bramka w sezonie.
Następne spotkanie nasze
dziewczęta rozegrają w najbliższą sobotę w Gdynii. Mecz 4.
kolejki z Marcusem rozpoczną
o godz. 15:00.
M.B.

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

17
15
14
13
12
12
12
11
10
10
9
8
8
6
5
4
4
3

28-8
18-6
16-11
16-6
12-6
14-12
15-16
17-12
10-15
12-13
12-12
12-13
10-12
15-19
10-15
9-22
8-20
9-25

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

16
16
15
13
12
11
10
10
10
9
8
7
7
7
4
3
2

26-7
24-9
20-14
13-15
13-9
11-7
19-12
12-17
11-19
22-15
10-13
14-13
14-15
9-16
7-17
7-27
15-22

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

Wyniki 3. Kolejki:
Błękitni Stargard - Energetyk Jr Gryfino 4:0,
ResPect Krobia - Victoria Osielsko 10:0,
Victoria Sianów - Lechia Gdańsk 0:7,
Lew Lębork - Marcus Gdynia 0:6,
Juna-Trans Stare Oborzyska - Spójnia Białe Błota 9:1,
LFA Szczecin - GOSRiT Luzino przełoż.
Tabela III ligi:
1.
Juna-Trans Stare Oborzyska
2.
Marcus Gdynia			
3.
LFA Szczecin			
4.
Błękitni Stargard			
5.
KA4 resPect Krobia		
6.
Lechia Gdańsk			
7.
GOSRiT Luzino			
8.
Victoria Sianów			
9.
Lew Lębork			
10. Spójnia Białe Błota		
12. Energetyk Jr Gryfino		
13. Victoria Niemcz Osielsko		

3
2
2
3
3
3
1
2
2
2
2
3

9
6
6
6
6
3
3
3
0
0
0
0

26-2
8-1
11-2
10-4
28-2
8-8
3-2
3-9
1-10
3-15
0-21
2-27
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Kręgle

Lekkoatletyka

Liga bowlingowa świętowała
pełnoletność

Misiaszek
w brązie MP

W stargardzkiej Kręgielni Rondo odbyło się uroczyste podsumowanie zakończonych w
sierpniu rozgrywek 18. edycji Bowlingowej Ligi Czwórek. Po raz pierwszy mistrzem została drużyna Eon Elektroenergetyki, natomiast najlepszym graczem został powtórnie
Sebastian Jaskulski.

Paweł Misiaszek, 18-letni zawodnik LLKS-u Pomorze
Stargard wywalczył w Radomiu brązowy medal podczas
lekkoatletycznych mistrzostw Polski do lat 20. W konkursie rzutu młotem w najlepszej próbie uzyskał rezultat
68,57 m. W czołowej szóstce znalazła się ponadto dwójka
stargardzian – Mateusz Modrzejewski i Zuzanna Komisarczyk.

Najlepszą ekipą w II lidze okazał się Monolit

W osiemnastej edycji Stargardzkiej Bowlingowej Ligi
Czwórek wystąpiły 23 drużyny
rywalizujące na dwóch szczeblach rozgrywkowych. W Kręgielni Rondo rozegrano ponad
250 meczów. Poza tym przed
uroczystym zakończeniem odbył się Puchar Ligi, w którym
wystąpili przedstawiciele obu
lig. Zakończył się on triumfem
Piekarni Skrzypczak, która zostawiła w pokonanym polu Eon
i Sanitech. We wtorek zwycięzcy
odebrali efektowny puchar.
Tego dnia wręczono także nagrody dla wszystkich uczestników 18. edycji rozgrywek. Po
raz pierwszy mistrzem stargardzkiej ligi została czwórka Eon Elektroenergetyki, któ-

Mistrzowska czwórka Eonu

ra w 22 meczach zgromadziła 145 punktów. Druga lokata
przypadła triumfatorom dwóch
poprzednich edycji, Piekarni
Sowno/Drukarni Duchnowicz.
A trzecią lokatę na mecie wywalczyła Piekarnia Skrzypczak.
Do II ligi zdegradowane zostały
ekipy Team Strike i DJ`s Team,
a ich miejsce zajęły dwie czołowe zespoły II ligi – Monolit i La
Fiesta.
Wręczono ponadto nagrody
indywidualne. Tradycyjnie najwięcej takich nagród zebrał Sebastian Jaskulski z mistrzowskiego teamu Eon. Mistrz Polski zdeklasował rywali w klasyfikacji na najwyższą średnią
notując 200,65 pkt na grę. Wyprzedził w tym zestawieniu Ka-

zimierza Słowińskiego (Kręgielnia Rondo) i Aleksa Szczepaniaka (Eon). Sebastian Jaskulski
miał również najlepszy wynik w
jednej grze – 277 punktów.
Najskuteczniejszą zawodniczką II ligi była z kolei Karolina
Niegierysz z ekipy Pliseo, która
uzyskała średnią 165,39 pkt. Kolejne lokaty zajęli Albert Dzwonowski (Szejk) i Przemysław
Wolski (Lucky Strike), a najwyższym wynikiem w jednej grze w
II lidze mógł się pochwalić Sławomir Łuksza z Monolitu (214
pkt).
Kolejny, dziewiętnasty sezon
Stargardzkiej Bowlingowej Ligi
Czwórek startuje już po najbliższym weekendzie.
M.B.

W dniach 11-13 września w
Radomiu odbyły się 74. Mistrzostwa Polski U-20 w lekkoatletyce. Wzięło w nich
udział kilkuset sportowców z
całego kraju, a poziom zawodów był bardzo wysoki. Dostosowali się do niego zawodnicy dwóch stargardzkich
klubów – LLKS-u i WMLKS-u Pomorze, którzy pojawili
się na stadionie w Radomiu w
8-osobowym składzie.
Plonem startu naszych zawodników był brązowy medal
Pawła Misiaszka w konkursie rzutu młotem oraz cztery miejsca w czołowej ósemce imprezy. Niespełna 19-letni Paweł nie obronił w Radomiu tytułu mistrzowskiego
wywalczonego przed rokiem
w Raciborzu, ale po raz kolejny potwierdził swoją przynależność do ścisłej czołówki
krajowej. Dwukrotny uczestnik mistrzostw Europy w najlepszej próbie osiągnął wynik 68,57 metra i dał się wyprzedzić tylko dwójce zawodników z Mielca i Zduńskiej
Woli, którzy przekroczyli magiczną barierę 70 metrów. W
tym samym konkursie LLKS
Pomorze Stargard miało jeszcze dwóch reprezentantów,
którzy zajęli odpowiednio –
piąte (Mateusz Modrzejewski) i dziesiąte miejsce (Gracjan Bartosiewicz). Mateusz,
który stawał już na podium
MP posłał 6-kilogramowy
młot na rekordową odległość
62,77 m, a Gracjan uzyskał
56,90 m (w eliminacjach ustanowił rekord życiowy wynikiem 59,13 m).
Podopieczne Marka Różyczki i Bartosza Gołdyna
wzięły ponadto udział w żeńskim konkursie rzutu młotem, gdzie także nie odstawały od czołówki. Zuzanna Komisarczyk z wynikiem 47,75
m zajęła w konkursie 6. miejsce, a tuż za nią uplasowała się
Gabriela Jagiełka (46,27 m).
Na stadionie w Radomiu

Paweł Misiaszek wrócił z Radomia z
brązowym medalem

nie zabrakło także biegaczy
z WMLKS-u Pomorze. Najbardziej zapracowana była
Agnieszka Wierzbicka, która na obu dystansach, na których startowała biła rekordy życiowe. W biegu na 5000
metrów z czasem 19:21,76 finiszowała na 8. miejscu, a
bieg na 3000 m ukończyła na
13. pozycji (10:50,37). Na tym
samym dystansie 12 zawodnikiem w Polsce został Michał
Dzideczek, który wynikiem
9:03,64 również poprawił życiowe osiągnięcie. Natomiast
Łukasz Cach z czasem 1:58,78
został sklasyfikowany na 21.
miejscu w biegu na 800 metrów.
M.B.
511 407 627
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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. stopień niedostateczny
2. utwór Litwosa
3. rumuńskie kąpielisko
nad M. Czarnym
4. miękki metal, l. a. 49
5. jednomasztowy
statek żaglowy
6. chorobliwy lęk
7. Elżbieta dla bliskich
8. córka Uranosa
9. łąka w zakrętach
wijącej się rzeki
10. zapada w sądzie
11. ostatni film
Gołębiewskiego
12. pudełeczko
na kosztowne przedmioty
13. obchodzi imieniny 27.12
14. najwyższy szczyt Krety
15. Joshua, amer. żeglarz,
redakcja@dziennikstargardzki.pl

pierwszy samotnie opłynął
kulę ziemską (1895-1898)
16. żarcik, psikus
17. w godle Warszawy
18. śnieżna pantera
19. kutwa, dusigrosz
20. Tadeusz, satyryk
21. dokumenty w danej
sprawie
22. wielorybnik
23. New ...
24. strażniczka cyklopów
i sturękich w Podziemiu
25. np. św. Piotr
26. juta afrykańska
27. ogólne uznanie
28. pierwiastek chemiczny,
l. a. 48
29. cenna staroć
30. przyprawa kuchenna
31. zjadliwy, niesprawiedliwy

krytyk
32. duży samolot pasażerski
33. ... Sumac, piosenkarka
34. „... - Xerox”
35. Mikołaj, pisarz
36. greckie posągi kultowe
37. miasto i port
w Nowej Gwinei
38. powieść Čapka
39. Aleksandr, literat ros.
(1855-1908)
40. karabin maszynowy
41. dochód, zarobek
42. wybielacz
43. sąsiad Malaja
44. dramat Zofii.
Poziomo:
45. polski serial telewizyjny
46. skrzynia podróżna
47. dziecięcy bicykl

48. silne przeżycie, impresja
49. las bagienny z olszą czarną
50. Thomas, ang. pisarz z XVI w.
51. między siódmą a dziewiątą
52. środek owadobójczy
53. kananejski bóg przyrody
54. lek z grupy sulfamidów
55. Crawford, śpiewaczka
56. stolica nieobca Ibsenowi
57. miasto włoskie
58. nie tylko na łące
ów zajączek
59. ze zjadliwym piórem
60. wymuszona zapłata
61. wąż z „Księgi dżungli”
62. miasto w Szwajcarii
nad Jez. Bodeńskim
63. dychawica oskrzelowa
64. pieniek z korzeniami
65. miasto w Nigerii
66. Irlandia

67. sąsiad Kanady
68. w parze z odżywką
69. język staroindyjski
70. kupowane rozgrzeszenie
71. miasteczko pionierów
na Krymie
72. tropikalny szał
73. tarapaty taty
74. włoski samochód
sportowy
75. klub piłkarski z Londynu
76. wolna część bomu
77. mityczny cesarz Chin
78. australijski półwysep
79. ciężarówka z Rosji
80. prostak
81. fluorowie
PODPOWIEDŹ: ERTEL,
IESI, JAO, KENAF, NSAWAM, ZOIL
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• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

Apteki Dyżurne
w Stargardzie

PRACA

dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

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
22.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
23.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
24.09.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

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

5 0 g r za

s ł ow o

NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam dom w Żabowie. Działka 1/4 ha . Tel. 695 359 355

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

Marcin Brański
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

• 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

• 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

• Koszenie mulczowanie łąk.
Belowanie siana i słomy, tel
608 01 39 95

• Sprzedam działki budowlane w
Ostrzycy i Ogorzelach 603 198
280

• Ziemniaki paszowe. 608 01 39 95

• Cisewo działka pod budowę 1000
m2. 660 206 833

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

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

Redakcja
Piotr Słomski (red. naczelny)
Tel: 511 407 627

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

• 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

• Sprzedam 2 silniki do Zetora i 4
koła pełne do koparki Fuks. Dzwonić po 18.00. Tel. 692-598-580

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

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

• Sprzedam Peugot 206 rok prod.
2002, zarejestrowany, sprawny
technicznie, cena 2900 do negocjacji. Tel. 725 776 973

• Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718

•

•
•
•

• 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

•

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

• 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
Wykończenia wnętrz, układanie kafelek, szpachlowanie,
malowanie, montaż płyt gipsowych, paneli podłogowych.
Wieloletnie doświadczenie.

Tel. 609-007-154

• Zatrudnię elektryków mogą
być emeryci cały, pół, ćwierć
etatu praca na budowie lub
w warsztacie. Tel. 606 824 461
INNE
• Stary kredens kuchenny. Tel. 504704-445

• 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

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

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)

Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
511 407 627
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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

Zupa ze świeżych grzybów

Składniki:
4 skrzydełka z kurczaka
50-60 dag świeżych grzybów
2 marchewki
1 pietruszka korzeń
kawałek selera
3-4 średnie ziemniaki
1 cebula
1 większy ząbek czosnku
gałązka lubczyku
natka pietruszki
0,5 łyżeczki majeranku
70 ml śmietanki 30%
sól, pieprz do smaku
2 litry wody
łyżka masła
łyżka oleju
Wykonanie:
Umyte i oczyszczone skrzydełka
przekładamy do garnka, zalewamy
zimną wodą, dodajemy ok. pół łyżki soli i doprowadzamy do wrze-

nia. Warzywa obieramy ze skórki.
Marchewkę, pietruszkę i seler kroimy w słupki, ziemniaki w większą
kostkę, cebulę i czosnek zostawiamy w całości. Warzywa wraz z lubczykiem, ale bez ziemniaków dodajemy do wywaru i gotujemy na
wolnym ogniu. Grzyby dokładnie
oczyszczamy, płuczemy, kroimy w
większe kawałki. Na patelni rozgrzewamy łyżkę masła i łyżkę oleju. Na rozgrzany tłuszcz wrzucamy
grzyby. Chwilkę smażymy, aż odparuje z nich woda i delikatnie się
zrumienią. Gotowe grzyby dodajemy do wywaru. Doprowadzamy do
wrzenia i dalej gotujemy na wolnym ogniu około 10 minut. Po tym
czasie do zupy dodajemy ziemniaki. Kiedy ziemniaki są już miękkie,
dodajemy śmietankę, majeranek i
posiekaną pietruszkę.
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