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Dachowanie osobówki
koło Krąpiela
W minioną środę 21 października na Drodze Krajowej nr 10 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego.
Jak
poinformował
podkom. Krzysztof Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej
Policji do zdarzenia doszło o godzinie 17, na Drodze Krajowej

nr 10 w okolicy miejscowości
Krąpiel. 64-letni kierujący pojazdem marki Mazda na łuku
drogi stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku tego auto

zjechało na pobocze, uderzyło w
przydrożne drzewo i na koniec
dachowało.
Kierowca był trzeźwy i nie doznał obrażeń ciała.

Rowerzysta potrącony
na przejeździe
dla rowerów
Wczoraj w godzinach południowych doszło do zdarzenia
drogowego z udziałem samochodu osobowego i rowerzysty.
Jak poinformował podkom.
Krzysztof
Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej
Policji kierująca pojazdem marki Mercedes jadąc ulicą Spokojną w kierunku Giżynka na prze-

jeździe dla rowerów potrąciła
rowerzystę. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Kierująca była trzeźwa.

64-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Auto uderzyło w przydrożne drzewo i dachowało. Foto. OSP Suchań.

Wydział Komunikacji

Obsługa interesantów tylko
przez internet i telefonicznie
Od 2 listopada Starostwo Powiatowe zmienia system obsługi klientów Wydziału Komunikacji. Decyzja o zmianach podyktowana jest koniecznością przestrzegania nowych obostrzeń w warunkach dynamicznie rosnącej liczby zakażeń SARS- CoV-2.
Mieszkańcy powiatu stargardzkiego, którzy w najbliższym czasie planują rejestrację
auta lub wizytę w Wydziale Komunikacji, powinni przygotować się na zmiany. Od poniedziałku 2 listopada zgłoszenia
osób odnośnie rejestracji pojazdu, spraw bieżących i prawa jazdy przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem platformy
internetowej oraz przez telefon.
Nie trzeba więc fatygować się do
urzędu, by zająć miejsce w kolejce do biletomatu. Ta forma obsługi od 2 listopada nie będzie
już możliwa.
Zdecydowały o tym głównie obowiązujące obostrzenia
związane ze stanem epidemii,
na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 16
października, które wprowadzają ograniczenia w tworzeniu się
skupisk ludzi przed i wewnątrz
budynku. Wprowadzone zmiany podyktowane są więc troską o zdrowie i bezpieczeństwo
mieszkańców, a także pracowników Starostwa Powiatowego.
Zachowano przy tym dotychczasową pulę biletów przeznaczonych do pobrania każdego
dnia, we wszystkich trzech ka-

Od 2 listopada rejestracja w Wydziale Komunikacji będzie wyłącznie
przez internet lub telefonicznie

tegoriach spraw- na czele z rejestracją pojazdów.
Obsługa klientów oparta zostanie głównie na internetowej
platformie rejestracji, dostępnej przez całą dobę. Osoby, które zarejestrują się za pośrednictwem internetu będą następnie
obsługiwane w Wydziale Komunikacji codziennie, w godzinach
8.00.- 13.00. Platforma internetowej rejestracji dostępna jest
pod linkiem: https://bezkolejki.
eu/powiatstargardzki.

Po otrzymaniu informacji zwrotnej o rejestracji, klient
przed wizytą pobierze wydruk
w biletomacie. Umówić się również można telefonicznie w godzinach pracy urzędu. Obsługa
klientów umówionych przez telefon zostanie zaplanowana codziennie w godzinach 13.0015.30. Telefoniczne zgłoszenia
klientów Wydziału Komunikacji będą przyjmowane pod nr.:
91 4804 804 lub 4804 827. Interesant podczas rozmowy poproszony zostanie o podanie numeru rejestracyjnego auta. W przypadku umówienia telefonicznego, wydruk z biletomatu przed
wizytą nie będzie konieczny.
Zachęcamy również mieszkańców do korzystania z dostępnych stale narzędzi, umożliwiających załatwienie formalności w Wydziale Komunikacji:
platformy obsługi ePUAP oraz
wirtualnej skrzynki podawczej
PWPW. Osoby składające wniosek o zbyciu/ nabyciu pojazdu
mogą również korzystać z tej
formy kontaktu, a także przesłać
informację o sprzedaży lub kupnie auta tradycyjną pocztą.

Kierująca Mercedesem potrąciła rowerzystę, który z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Foto. Stoją!Stargard

Odeszli do wieczności...
Pochówki 26.10.2020
JANINA PIASEK, lat 87, zmarła 22.10
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 w Kluczewie
Pochówki 27.10.2020
ANDRZEJ GŁĘBOCKI, lat 47, zmarł 20.10
Wystawienie zwłok o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu
MIECZYSŁAW LUBAŃSKI, lat 67, zmarł 22.10
Wystawienie zwłok o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 28.10.2020
ANDRZEJ BARTOSIAK, lat 73, zmarł 22.10
Wystawienie zwłok o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 30.10.2020
MAREK KOMINOWSKI, lat 71, zmarł 19.10
Pożegnanie odbędzie się o godz. 12.30 w kościele Świętego Ducha
Msza Święta odbędzie się o godz. 13.00 w kościele Świętego Ducha
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
reklama
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Stargardzka odsłona ogólnopolskiego Strajku Kobiet
Od kilku dni na terenie całego kraju trwają protesty pod nazwą Strajk Kobiet, które stanowią sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
stwierdzającego niekonstytucyjność dopuszczenia aborcji ze względu na ciężką wadę płodu. Także w naszym mieście trwa lokalna odsłona protestów.
W związku z tym, poprosiliśmy o komentarz – z jednej strony – organizatorkę grupy „Stargard walczy do końca”, gromadzącej przeciwników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
– natomiast z drugiej strony –
radnego Rady Miasta Norberta
Śliwę, który znany jest ze swych
poglądów pro-life czyli za życiem.
Gabriela Wiśniewska: „Nie
popieramy aborcji jako dodatkowej formy antykoncepcji, ale
nie wyobrażamy sobie rodzić
dzieci z gwałtu, boimy się też
rodzić dzieci ciężko chore.”
- Wpadłam na pomysł utworzenia grupy „Stargard walczy
do końca”, żeby zjednoczyć w
ten sposób mieszkanki naszego
miasta do wspólnego działania
w walce o swoje prawa – mówi
w rozmowie z Dziennikiem
Gabriela Wiśniewska – Nie popieramy aborcji jako dodatkowej formy antykoncepcji, ale nie
wyobrażamy sobie rodzić dzieci z gwałtu, boimy się też rodzić
dzieci ciężko chore. Te dzieci
mają przeróżne choroby, a wiemy, że państwo nam nie pomoże, bo dla przykładu, czy pomagało matkom, które nocowały w
Sejmie ponieważ walczyły o prawa swoich niepełnosprawnych
dzieci? Nie chcemy wybierać
dla swoich dzieci trumien, tylko
wózki i piękne ubranka – podkreśla G. Wiśniewska - Chcemy,
żeby ciąża była dla nas radosną
nowiną, a nie wyrokiem na nasze życie. Taka jest więc nasza
motywacja; wychodzimy gdyż
chcemy walczyć. Jak nie my to
kto? Chcemy po prostu mieć
wybór, nic więcej – zaznacza aktywistka.
- W ubiegłą niedzielę, jeśli ktoś
mógł, to wchodził do kościołów, by protestować w trakcie
mszy. Kilka takich odważnych
kobiet się znalazło – relacjonuje

Foto StojąStargard
redakcja@dziennikstargardzki.pl

G. Wiśniewska - Na naszej grupie „Stargard walczy do końca”
jest już ponad 5 tysięcy osób.
Będziemy walczyć do skutku.
Dzisiaj, czyli we wtorek na ulicy Słowackiego jest zaplanowany strajk na godz. 18. Myślę, że
będzie na nim bardzo dużo ludzi, bo też wiele osób się w niego zaangażowało. Bardzo wiele
firm odezwało się do mnie, że
nas popierają i że z chęcią nam
pomogą. Znalazł się nawet jeden
pan, który specjalnie dla nas wypożyczy samochód, abyśmy mogli zainstalować na nim głośnik i
mikrofon. Więc będzie na pewno głośno. Podobnie zresztą będzie we środę, czwartek i piątek.
Codziennie zresztą będziemy
informować na naszej grupie, w
jakie dni będziemy protestować
– mówi Gabriela Wiśniewska.
Norbert Śliwa: „Jeżeli pozwalamy na zabijanie w wyniku aborcji bezbronnych, jeszcze
nienarodzonych dzieci, to tworzymy w ten sposób cywilizację
nieludzką”
- Moje zdanie wynika po
pierwsze z mojej wiary. Piąte przykazanie mówi wyraźnie
– Nie zabijaj. Dekalog jest bardzo prosty, choć nie jest też łatwy – zaznacza stargardzki radny - Wraz z żoną pochowaliśmy
przed dwoma laty córkę, która
umarła będąc jeszcze w okresie
prenatalnym, czyli przed urodzeniem. Niestety nie wykształciło się u niej serce na tyle, by
mogła przeżyć. Natomiast nasza najmłodsza córka przyszła
na świat z wadą nerek. Każdego dnia walczymy o jej zdrowie
– podkreśla.
- Nie wyobrażam sobie w
związku z tym, że mógłbym być
katem swojego własnego dziecka
i że dopuściłbym możliwość dokonania na nim aborcji, gdyby
w badaniu prenatalnym okazało
się, że jest nieuleczalnie chore.

Stargardzka odsłona Strajku Kobiet

Mimo więc, że jestem człowiekiem wierzącym i moja postawa wynika m.in. z tego wymiaru, jakim jest wiara, to jednak
uważam, że obrona życia ludzkiego od momentu poczęcia ma
przede wszystkim wymiar cywi-

Gabriela Wiśniewska z plakatem podczas Mszy św. w kościele Miłosierdzia
Bożego w Stargardzie

lizacyjny. Jeżeli pozwalamy na
zabijanie w wyniku aborcji bezbronnych, jeszcze nienarodzonych dzieci, to tworzymy w ten
sposób cywilizację nieludzką,
która obróci się pewnego dnia
przeciwko nam – podkreśla.

- Staram się oczywiście zrozumieć argumenty przeciwników
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przyjmuję dla przykładu argument, że państwo
nie opiekuje się rodzinami, które mają niepełnosprawne dzieci.
Ta pomoc nadal nie jest dostateczna, co budzi w wielu zrozumiałe zażenowanie i frustrację.
Niemniej aborcja nie jest nawet w takim przypadku żadnym
usprawiedliwieniem – zaznacza
Norbert Śliwa.
- Nie rozumiem też zupełnie
ataku na Kościół. Przecież nauczanie Kościoła Katolickiego w
kwestii aborcji zawsze było takie
samo i pozostaje niezmienne.
Nie do przyjęcia jest dla mnie
również sam język wypowiedzi
protestujących, którzy odwołują
się do obraźliwych i wulgarnych
haseł. Istnieje przecież język cywilizowany, którym można jasno i precyzyjnie wyrazić swoje
niezadowolenie – mówi.
- Jeżeli mienimy się społeczeństwem tolerancyjnym to
wyraźnie tymi protestami pokazaliśmy, że nie tolerujemy ludzi
chorych. Nie akceptujemy ludzi z defektami. Tak więc moim
zdaniem, rodzice, którzy dzisiaj
protestują domagając się zachowania możliwości prawnej dokonywana aborcji eugenicznej,
dają jednoznaczny przekaz swoim dzieciom, który można sprowadzić do następujących słów:
„To świetnie, że jesteś zdrowy,
ale gdyby się było okazało, że w
łonie mamy byłbyś chory, to pozwoliłbym cię zabić”.
- Wyraźnie też widać, że zwolennicy aborcji eugenicznej mijają się z prawdą twierdząc, jak
nieraz słyszę, że od teraz kobiety będą karane lub że nie będzie badań prenatalnych. Komu
w ogóle przychodzą do głowy
takie bzdury, które niestety są

wciąć powielane. Jeśli już ktoś
jest zwolennikiem aborcji, to
niech dobrze doczyta, że przecież nadal pozostaje możliwość
dokonania aborcji dla przykładu w przypadku zagrożenia życia matki. I nikt tu nie lekceważy głosu kobiet. Problem polega
teraz na tym, by miał kto wysłuchać głosu dzieci nienarodzonych, które są chore a przez to
stają się niechciane – zaznacza
radny.
- Dzisiaj wielu też mężczyzn,
popierających aborcję eugeniczną krzyczy, że są z kobietami. Ja
na to mówię krótko, jeśli są takimi bohaterami, to niech nie zostawiają swoich żon z chorym
dzieckiem, co przecież nieraz
się zdarza. Niech mają odwagę
zaopiekować się chorym dziec-

Norbert Śliwa, radny Rady Miasta, wyrażający swoje poparcie dla ochrony
życia poczętego

kiem i wesprzeć w tym swoją
kobietę. Wtedy to będzie prawdziwe bohaterstwo – podkreśla
N. Śliwa.
- Mam też nadzieję, że na tę
sytuację zareagują teraz odpowiednio nasi biskupi i może w
sposób, niekoniecznie radykalny, ale zdecydowany, staną w
obronie tych, którzy się utożsamiają a nieraz nawet otwarcie stają w obronie magisterium,
czyli nauki Kościoła – mówi
Norbert Śliwa.
Piotr Słomski
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13-letni Rubik
Ruszyła przebudowa przejścia przegrał walkę
dla pieszych
z nowotworem
Limanowskiego

Dziś rozpoczęły się prace związane z przebudową skrzyżowania ul. B. Limanowskiego
z ul. Wojska Polskiego. W tym miejscu pojawi się wyniesione przejście dla pieszych,
które zwiększy bezpieczeństwo osób przechodzących przez jezdnię.

Młody wojownik ze Stargardu od prawie 10 lat zmagał
się z neuroblastomą 4 stopnia, złośliwym nowotworem
w najwyższym stopniu zaawansowania. Chłopiec miał
na szyi guza z przerzutami do węzłów chłonnych i wątroby.

Rozpoczęły się prace związane z przebudową przejścia dla pieszych na ulicy Limanowskiego

W czasie robót kierowcy powinni zachować szczególną
ostrożność. Trzeba także liczyć
się z ewentualnymi utrudnieniami.
Na każdym etapie prac będzie
można przejechać na wprost ul.
Wojska Polskiego. Do ul. M. Konopnickiej i ul. S. Żeromskiego najwygodniej jednak dotrzeć
objazdem – ul. A. Struga, ul. S.
Okrzei i ul. Brzozową. Inwesty-

cja najprawdopodobniej zakończy się w grudniu. Do tej pory
kierowcy powinni zachować w
tym miejscu szczególną ostrożność i zwracać uwagę na znaki
drogowe.
Na przebudowywanym skrzyżowaniu ul. B. Limanowskiego
i ul. Wojska Polskiego wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych. Kierowcy będą
musieli zwolnić przed takimi

pasami, co zwiększy bezpieczeństwo przechodniów. Całość uzupełnią nowe latarnie z wysięgnikami, które poprawią widoczność – zwłaszcza jesienią i zimą,
kiedy szybko zapada zmrok. Na
tę inwestycję miasto pozyskało 100 000 zł dofinansowania z
programu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Info UM/opr red

Kazimierza Wielkiego

Piesi będą bezpieczniejsi
na pasach

Historia choroby chłopca poruszyła wielu mieszkańców Stargardu i okolic

Zakończyła się budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kazimierza Wielkiego. Dzięki specjalnej konstrukcji kierowcy muszą tam zwolnić. Pasy zostały dodatkowo
oświetlone, co również wpływa na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Zakończyła się budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Kazimierza Wielkiego

Wyniesione przejście powstało przy skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Kuśnierzy. Na co dzień tą drogą do
pobliskiej szkoły podstawowej
chodzi wielu uczniów. Teraz ich

bezpieczeństwo zwiększyło się.
Najazdy wyniesionego przejścia
są wykonane z kostki kamiennej. Piesi przechodzą na drugą
stronę po wygodnej, bezfazowej
kostce betonowej. Pasy zostały

także doświetlone. Wartość tej
inwestycji to ponad 120 000 zł.
Wyniesione przejścia dla pieszych są już w kilku miejscach
w Stargardzie – m.in. na os. Pyrzyckim, na al. Żołnierza, ul. 11
Listopada, ul. Lotników i na os.
Zachód. Następne jeszcze w tym
roku powstanie u zbiegu ulic B.
Limanowskiego i Wojska Polskiego. W całym mieście doświetlane są też kolejne pasy –
m.in. na ul. A. Struga, ul. Portowej, ul. Pierwszej Brygady, ul.
Nadbrzeżnej, ul. J. Piłsudskiego, ul. M. Konopnickiej, ul. Niepodległości, ul. Armii Krajowej,
ul. B. Krzywoustego, ul. W. Broniewskiego i na al. Żołnierza.
Info UM/opr red

Rubik to syn Polki i Ormianina. Był uczniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 Szkoły
Podstawowej nr 6 w Stargardzie.
Rubika w walce z chorobą
wspierało wiele osób. Organizowano zbiórki i akcje charytatywne, by zebrać pieniądze na
bardzo kosztowne leczenie. Do
akcji przyłączyło się wiele znanych osób. m.in. raper Kubańczyk i jego partnerka.
Wiemy już, że pożegnanie

młodego wojownika ze Stargardu odbędzie się dziś o godzinie
13.30 w kościele Przemienienia
Pańskiego na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie.
Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godzinie
14.00. Pochowanie nastąpi po
Mszy Świętej na cmentarzu w
Kluczewie.
Rodzinie i bliskim Rubika
składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

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

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE

993

(całodobowe)
511 407 627
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Czy pacjenci z Covidem będą leczeni na Staszica?

K. Kowalczyk: Istnieje taki wariant, ale ma jeszcze decyzji
Obecnie w naszym szpitalu przy ul. Wojska Polskiego dla pacjentów chorych na Covid, którzy będą wymagali hospitalizacji, jest przewidzianych 16 łóżek i
4 izolatoria. - Na dzień dzisiejszy te łóżka pozwalają nam leczyć pacjentów chorych na Covid-19 – mówi dyrektor szpitala Krzysztof Kowalczyk.
Jak wiemy, sytuacja pandemiczna rozwija się w bardzo
szybkim tempie. Cała Polska od
osboty została objęta czerwoną
strefą. Kolejne przypadki zachorowań odnotowujemy zarówno
w naszym mieście jak i powiecie. Pojawiają się w przestrzeni publicznej pytania, czy nasz
szpital, będzie na tyle pojemny, by przyjąć pacjentów chorych na Covid. Dyrektor szpitala
Krzysztof Kowalczyk uspokaja,
że na chwilę obecną dysponując szesnastoma łóżkami i czterema izolatoriami, nasz szpital
ma wystarczającą pojemność.
Niemniej jednak na wypadek,
gdyby doszło do znacznej liczby zachorowań, jest przewidywane uruchomienie także Oddziału Rehabilitacyjnego na ul.
Staszica.
- W związku z przyrostem
zachorowań są przewidywane
różne scenariusze. Na ten czas

próbujemy się ogarnąć w ramach szpitalnictwa w oparciu o
łóżka, które znajdują się w szpitalach w całym województwie –
mówi K. Kowalczyk.
Możliwość uruchomienia Oddziału Rehabilitacyjnego na Staszica stanowi wspólny pomysł
prezydenta Rafała Zająca, starosty Iwony Wiśniewskiej i dyrektora szpitala Krzysztofa Kowalczyka, jednakże ten ostatni mówi, że tak będzie, dopiero gdy nadejdzie taka potrzeba.
Na razie nie ma takiej decyzji Istnieje taki wariant, ale to nie
jest jeszcze żadna decyzja. Jeśli
liczba pacjentów covidowych
będzie przyrastać, to dopiero
wtedy taki wariant może zostać
uruchomiony. Jednakże i tak
będzie to wymagać ostatecznej
decyzji ministra zdrowia – informuje Krzysztof Kowalczyk.
Piotr Słomski

Oddział Rehabilitacji na Staszica może zostać przeznaczony dla pacjentów z Covid, ale dopiero, gdy zajdzie taka potrzeba

Radni odrzucają propozycję wójt J. Pileckiej w sprawie drogi w Kunowie

Gmina nie przeznaczy miliona złotych na remont drogi
Na ostatniej sesji Rady Gminy wójt Julita Pilecka w formie uchwały intencyjnej przedstawiła radnym propozycję przeznaczenia jednego miliona
złotych jako wkład własny gminy do inwestycji polegającej na przebudowie drogi w Kunowie.
ca 2020 r. przez radnych uchwały intencyjnej, gmina przekazuje 10% do wysokości wkładu
własnego powiatu, czyli 600 tysięcy złotych. Nie zgadzała się z
tym wójt, gdyż uważa, że gmina powinna dołożyć powiatowi 10% do wartości całej inwestycji, czyli 1 milion 200 tysięcy złotych. Tym razem, na se-

sji która odbyła się w zeszłym
tygodniu, wójt przedłożyła
uchwałę, by z budżetu Kobylanki przeznaczyć nie 1 milion 200
tysięcy, lecz tylko jeden milion,
jednakże większość radnych
pozostała przy swojej czerwcowej decyzji i tym razem propozycję wójt odrzuciła.
Piotr Słomski

kondolencje

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek ,
a wspomnień nikt nam
nie odbierze, zawsze będą z nami „
Na ostatniej sesji RG w Kobylance radni odrzucili propozycje wójt o przeznaczeniu 1 miliona złotych wkładu gminy na remont
drogi w Kunowie

Załącznik do uchwały stanowiło porozumienie, zawarte
między gminą a powiatem na
dofinansowanie budowy drogi
przez gminę właśnie w wysokości 1 miliona złotych - Zaproponowana przeze mnie kwota jest
wyrazem pewnego kompromisu oraz stanowi swego rodzaju
ukłon w stronę Rady – mówi w
rozmowie z Dziennikiem wójt
gminy Kobylanka Julita Pilecka - Myślałam, że propozycja
przeznaczenia jednego miliona złotych, jako wkładu gminy
redakcja@dziennikstargardzki.pl

do remontu drogi w Kunowie,
już nie jak wcześniej proponowałam 1 miliona 200 tysięcy złotych, spotka się z cieplejszym przyjęciem. Niestety tak
się nie stało – oznajmia wójt.
Pragnę przypomnieć tylko, że
porozumienie zawarte między
gminą a powiatem zobowiązuje nas do zabezpieczenia środków w budżecie w kwocie, jaka
jest w nim wskazana – informuje Julita Pilecka.
- W mojej ocenie jest to po
prostu okopanie się na swoim

stanowisku, które wskazuje, że
radni zamierzają dołożyć jedynie 10% wartości wkładu własnego powiatu i nic ponadto –
podkreśla wójt.
Przypomnijmy, wartość kosztorysowa inwestycji, jaką jest
remont drogi Kunowie, opiewa
na 12 mln złotych. Starostwo
pozyskało 50% tej sumy, czyli 6 milionów dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych. Więc do sfinansowania
pozostaje drugie 6 milionów. W
myśl podjętej na sesji 25 czerw-

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla

GABRIELI BARTOS
z powodu śmierci

TATY

składają
Zarząd i pracownicy
Gminnej Spółdzielni “Samopomoc
Chłopska”w Dolicach
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Szanowny Panie
Premierze!

Jako rodzic dziecka uczącego się w starszej klasie szkoły
podstawowej, doskonale rozumiem, że istnieje obowiązek szkolny do czasu jej ukończenia. Muszę pilnować aby
dziecko do niej chodziło, gdyż
inaczej mi jako rodzicowi
grożą różnego rodzaju sankcje. Ale ja nie mam obowiązku robienia szkoły w domu.
Na nauczanie publiczne oddaję część swoich podatków.
Za te pieniążki państwo buduje i utrzymuje szkoły wraz
z kadrą pedagogiczną i obsługą. Wyposaża je w komputery,
opłaca internet, prąd itp. Rozumiem, że skoro wprowadził Pan nauczanie w domu
za chwilę zjawi się kurier z
laptopem z wgranym oprogramowaniem do nauki zdalnej, wyposażony w kamerkę i

mikrofon. Drukarka i skaner
też będzie, zapłaci Pan także
rachunek za internet i prąd.
Tam gdzie internet nie dociera ( tak tak Panie Premierze są
takie miejsca poza Warszawą)
wyśle Pan natychmiast ekipę, która taką usługę uruchomi. Rozumiem, że otrzymam
również część wynagrodzenia
nauczycieli dziecka za to, iż
za nich wytłumaczę im materiał przesłany w linku. Oczekuję także dodatku za wychowawstwo. No w końcu będę z
moim dzieckiem w «domowej
szkole» co najmniej do 16- tej.
Odpukać jak się zdarzy nieszczęśliwy wypadek przy nauce zdalnej ubezpieczyciel
wypłaci bez zwłoki należne
odszkodowanie. Jeśli nie - wyłączam wszystko i dziecko ma
non stop wakacje. Mam nadzieję, że inni rodzice też tak
zrobią. A i jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Dlaczego w
godzinach 8 - 16 moje dziecko może wychodzić (nawet na
spacer z psem) w mojej obecności, a po 16 może się pałętać
samodzielnie nawet późnym
wieczorem lub w nocy? Czyżby po 16 wirus nie grasował?
Cezary Kulka – rodzic

ogłoszenia

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 wynajęcia
na okres 3 lat:
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr
8 miasta Stargard, oznaczona numerem geodezyjnym
działki 118/7, dla której prowadzona jest księga wieczysta
KW nr SZ1T/00112563/5.
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr
5 miasta Stargard, oznaczona numerem geodezyjnym
działki 30, dla której prowadzona jest księga wieczysta
KW nr SZ1T/00111651/2.
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 27.10.2020 r. do dnia
17.11.2020 r.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać
w Starostwie Powiatowym w Stargardzie ul. Skarbowa 1,
pok. nr 210 (tel. 91/ 48 04 847).

Powiat ubiega się o środki z Funduszu
Wsparcia Inwestycji Lokalnych
To jeden z instrumentów ujętych w programie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, celem przeciwdziałania skutkom COVID- 19. Tym bardziej istotny dla samorządów, które odczuwają gospodarcze i finansowe skutki postępującej ekspansji pandemii.
Gminy i powiaty mogą za pośrednictwem wojewodów składać wnioski o dofinansowanie
infrastrukturalnych projektów na
swoim terenie. Zarząd Powiatu
zdecydował o przesłaniu siedmiu
wniosków. Dotyczą one planowanej
przebudowy i remontu dróg powiatowych, a także inwestycji mających
wpływ na funkcjonowanie szpitala i
placówek oświatowych.
Zarząd Powiatu formalnie ubiega
się o dofinansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1709 Z w
miejscowości Sowno, razem z budową ścieżki rowerowej i chodników.
To kolejny etap modernizacji drogi
na odcinku Stargard- Sowno. Koszt
tej części inwestycji oszacowano na
blisko 12 mln zł.
Na liście przedsięwzięć zgłoszonych do rządowego funduszu przeciwdziałania skutkom COVID- 19,
znalazł się również projekt przebudowy drogi 1716 Z na odcinku Stargard- Witkowo- Dolice do granic
powiatu. We wniosku ujęto również

Powiat ubiega się o dofinansowanie
inwestycji z Rządowego Funduszu
Wsparcia Inwestycji Lokalnych

przebudowę odcinka od skrzyżowania ul. Broniewskiego z ul. Główną
do tablicy Stargardu, wraz z przebudową mostu i budową kładki dla
pieszych. Prace wyceniono na ogółem 7,5 mln zł.
Z rządowego funduszu Powiat
Stargardzki ubiegać się będzie także
o dofinansowanie budowy nowego
pawilonu rehabilitacyjnego szpitala

w Stargardzie, gdzie świadczone byłyby usługi dla pacjentów, korzystających obecnie z rehabilitacji przy
ul. Staszica.
Na liście ujęto również wniosek
o dofinansowanie projektu remontu łazienek i kuchni w Bursie Szkolnej, razem z modernizacją wentylacji i utworzeniem izolatki w budynku bursy. Kolejnym projektem
zgłoszonym przez Zarząd Powiatu do Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych, jest planowana
termomodernizacja budynku ZS
1, wraz z przebudową boiska oraz
modernizacja przyszkolnych boisk
„Starego Ogólniaka” i II LO w Stargardzie.
Podziałem pieniędzy z przeznaczonych na dofinansowanie wniosków, zgłoszonych przez samorządy
gminne i powiatowe za pośrednictwem wojewodów, zajmuje się Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Szpital tematem wideokonferencji
Pandemia koronawirusa wymaga dostosowania się do nowej rzeczywistości. Dotyczy to
również władz samorządowych. Dzięki współpracy i wzajemnemu zrozumieniu tworzone
są rozwiązania, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Stargardu i okolic.
Ważne, by w tak dynamicznie zmieniających się okolicznościach być przygotowanym
na różne scenariusze.
Jedna z ostatnich wideokonferencji prezydenta Rafała Zająca
dotyczyła konieczności zwiększenia liczby łóżek dla pacjentów z naszego regionu, którzy
chorują na COVID-19 i wymagają intensywniejszej opieki medycznej. W spotkaniu on-line wzięli udział m.in. starosta Iwona Wiśniewska oraz dyrektor stargardzkiego szpitala
Krzysztof Kowalczyk. Wspólnie
wypracowano propozycję, która zostanie przedstawiona wojewodzie zachodniopomorskiemu. Takie dodatkowe miejsca
dla pacjentów z koronawirusem
mogą być w szpitalu rehabilitacyjnym przy ul. S. Staszica 16.
To placówka, w której są odpowiednie warunki do leczenia.
Wiele osób przebywa lub już
przeszło obowiązkową kwarantannę. Taka izolacja nie oznacza
jednak braku możliwości spotkania. Z pomocą przychodzą
wideokonferencje, dzięki którym prezydent Rafał Zając może

Podczas wideokonferencji rozmawiano o szpitalu i konieczności przygotowania
łóżek dla osób chorych na koronawirusa

na bieżąco kontaktować się ze
współpracownikami i podejmować decyzje dotyczące funkcjonowania miasta. Jak podkreśla prezydent – ważne, by sami
mieszkańcy troszczyli się wzajemnie o siebie. – Zachowajmy

ostrożność i rozsądek. Dbajmy
o siebie i ludzi z naszego otoczenia. Szanujmy się i wszyscy
bądźmy dla siebie wsparciem w
tym trudnym, niezwyczajnym
czasie – mówił.

Info UM/opr red

ogłoszenia

511 407 627

27-29.10.2020

4

DZIENNIK

NOWOGARDZKI

Repolonizacja= nacjonalizacja, czyli jak
PiS kupi sobie Głos Szczeciński za nasze…

1. Brytyjski „The Economist”
informuje, że państwowy
koncern paliwowy Orlen
prowadzi rozmowy z niemieckim koncernem Verlagsgruppe Passau w sprawie
kupna Polska Press Grupy.
Polska Presse jest właścicielem i wydawcą 20-stu (na 24
obecnie wydawane) dzienników regionalnych a także
prawie 150 tygodników lokalnych i branżowych (m.in.
„Nasza Historia”, „Moto Salon”, „Moto Salon Classic”,
„Strefa Biznesu”, „Strefa
Agro”). Grupa zatrudnia ponad 2 tys. pracowników i posiada w Polsce także 6 drukarń prasowych- w tym drukarnię w Koszalinie. Na naszym terenie zachodniopomorskim Polska Presse jest
wydawcą Głosu Szczecińskiego oraz lokalnych mutacji bezpłatnego „Nasze
Miasto” (między innymi w
Goleniowie).
2. Przejęcie Polska Press Grupy
ma wpisywać się w zapowiadany od kilku lat przez polityków PiS plan repolonizacji mediów. Temat repolonizacji mediów, określanej też
jako dekoncentracja kapitałowa, wrócił do debaty publicznej po wyborach prezydenckich. Pod koniec lipca w wywiadzie dla Polskiego Radia mówił o niej prezes
Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Zapowiedział, że w bieżącej kadencji
Sejmu zostaną przyjęte przepisy dotyczące repolonizacji
mediów.
3. Prezes wtedy nie powiedział
jednak jak będzie przebiegała ta repolonizacja ani kiedy
dokładnie do niej dojdzie.
Ale cytowane już wyżej doniesienia brytyjskiego tygodnika świadczą o tym, że repolonizacja mediów może
redakcja@dziennikstargardzki.pl
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Wieści z gmin
Kiedy remont
Warszawskiej?

Parkingi, chodnik, pas zieleni…

Nasz felieton
polegać w rzeczywistości na
ich realnej nacjonalizacji (w
drodze wykupu przez państwowe koncerny kapitałowe) a to oznacza …
4. … a to oznacza włączenie
tych „odzyskiwanych z obcych rąk” mediów do domeny mediów publicznych i w
efekcie zmianę profilu wydawniczego i oferowanie treści znanych już dobrze z mediów narodowych takich jak
TVP czy PR. Oczywiście
trzeba będzie za to wszystko
zapłacić, ponieważ jak potwierdza- określając naturę
planowanego procesu repolonizacji mediów - poseł PiS
Ryszard Czarnecki: „nikt nie
mówi o zabieraniu, trzeba
będzie odkupywać od kapitału niemieckiego, szwajcarskiego wydawane przez nich
tytuły…” A Kto zatem zapłaci
za to odkupywanie? …
5. Zapłacimy oczywiście My
wszyscy …. najwyraźniej bowiem do przeprowadzenia
„technicznie” tego skupowania mediów wyznaczono
Orlen, czyli spółkę Skarbu
Państwa a taka spółka niezależnie jak zarabia na podstawowej działalności (w tym
wypadku paliwa) dysponuje pieniędzmi publicznymi.
A są to pieniądze ogromne
… roczne przychody Orlenu
to od lat około 100 mld (dochód netto około 4 mld) złotych co oznacza, że firma obraca rocznie kwotami stanowiącymi prawie 30 procent
wartości dochodów budżetu
państwa! Zatem Orlen idealnie nadaje się do przeprowadzania wielkich operacji finansowych, których nie
może wprost przeprowadzać
budżet Państwa a za którymi w istocie stoją rządzący.
A w polskiej – odziedziczonej po rzekomo odrzuconej
komuszej przeszłości - praktyce rządzący to znaczy- rządzącą partia,
6. I to ta partia, partia dzisiaj
rządząca będzie głównym
beneficjentem propagandowym i politycznym- kosztownego dla finansów narodowych- procesu zwanego ładnie repolonizacją mediów a w istocie jak wyka-

7

zaliśmy ich nacjonalizacją,
czyli w praktyce dnia codziennego- pisacją.
7. Jeśli dojdzie do finalizacji rozmów, o których pisze The Ekonomist to w naszym regionie Orlen stanie
się wydawcą zarówno Głosu
Szczecińskiego, jak i koszalińskiego Głosu Koszalińskiego oraz lokalnych mutacji Nasze Miasto w tym odpowiednich przynależnych
do wymienionych tytułów
portali.
8. Za tym pójdą oczywiście
zmiany personalne w tych
mediach zmiany, które mają
zapewnić rządzącym oferowanie, w orlenowskich już
periodykach, pożądanych
przez nich treści i „politykę informacyjną” godną „poziomu” znanego już
dobrze na przykładzie tego
co oglądamy i słyszymy w
TVP I PR. Już są gotowe też
„kadry” a jak mawiał Lenin – „kadry są najważniejsze” … Przez lata kute były
one w pocie czoła przez media narodowe… również i
w Szczecinie zatem nie zabraknie kandydatów na naczelnych odzyskanego mienia prasowego, kandydatów dzisiaj siłą rzeczy biegających tylko z sitkiem po ulicach jako dziennikarze zatrudnieni w lokalnym TVP
czy PR.- co bardziej gorliwi i krzykliwi maja zatem
awans w kieszeni...!
9. Jeśli już tak się stanie, czyli
że Orlen kupi aktywa Polska
Presse to skutek- tej okrzyczanej jako odzyskanie suwerenności medialnej - repolonizacji mediów w Polsce można będzie określić
jako klasyczną egzemplifikację znanego powiedzenia
ludowego ...trafić z deszczu
pod rynnę…”. Chodzi oczywiście o Czytelnika tych odkupionych mediów. To on i
tylko on bowiem trafi z pod
niemieckiego europoprawnego deszczu informacyjnego pod rynnę lejącą stałym
obfitym strumieniem najczystszej pisowskiej propagandy zwanej polityką informacyjną dobrej zmiany.
Marek Słomski

Nowy rok budżetowy, to też nowe możliwości finansowania
inwestycji przez miasto razem z partnerami społecznymi. Podobnie jak w latach poprzednich z takimi propozycjami występuje SM Gardno. Mowa o odkładanej od lat przebudowy
ulicy Warszawskiej, która ma kosztować ok. 600 tys. złotych.

Chociwel
W minionym tygodniu grupa wychowanków z Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci wspólnie z Panią Martą Signarowską udała się na
cmentarz w Karkowie, gdzie odwiedziła kwatery dziecięce. Na grobach złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Wydarzenie odbyło się
w ramach projektu Program Społecznik „Ocalić od zapomnienia”.

Tak może wygladać ul. Warszawska zgodnie z projektem

Tych przedsięwzięć, zapropo- ożywienia gospodarczego tego
nowanych do realizacji w bu- odcinka miasta. Zdawałoby się,
dżecie gminy Nowogard na że w tak atrakcyjnej na pierwszy
2021 roku, zostało wskazanych rzut oka lokalizacji, nie będzie
łącznie cztery. Jednym z nowych problemu z najemcami lokali
zadań jest II etap przebudowy pod działalność handlowo-usłudrogi, ciągu pieszego oraz Stara
bu- Dąbrowa
gową. Niestety, przynajmniej
dowy
postojowych
przy jest
dwaTydzień
pomieszczenia
w zwierzętaparteroW miejsc
październiku
obchodzony
opieki nad
W związku(od
z tym
dzieci
uczęszczające
zajęcia kreatywne
ul.mi.Zamkowej
strony
hurwym ciągunaprzeznaczonego
poddo
Gminnego
Centrum
Kultury
w
Starej
Dąbrowie
wykonały
prace
towni artykułów fryzjerskich). wynajem już od dłuższego czasu
przedstawiające
zwierzęta.
Wplastyczne
zestawieniu
możemy odnastoją puste.
leźć również przebudowę okolic
- Wykonanie parkingów jest
drogi przy ul. Leśnej i Bankowej. niezwykle istotne ze względu na
Obie inwestycje mają olbrzymie aktywizację ekonomiczną tego
znaczenie dla udrożnienia i bez- fragmentu miasta, który przez
pieczeństwa ruchu na odcin- brak infrastruktury zaczyna obukach tych dwóch dróg.
mierać. W ramach tych prac naTakże ważny z punktu widze- leży uwzględnić wykonanie nienia samych mieszkańców jest re- zbędnych remontów sieci: kanamont chodnika z wykonaniem lizacyjnej, deszczowej, sanitarnej
miejsc postojowych przy ul. i wodociągów – wskazuje prezes
Warszawskiej i Armii Krajowej. SM Gardno Jan Smolira.
Trzeba dodać, że byłaby to jedna
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chodnikowych na całej długości przebudowę tego odcinka. Łączciągu pieszego. Także pojawia- nie to ok. 600 tys. zł.
jące się w tym roku uszkodzeO tym, ile wspólnych dziania przy studzienkach kanaliza- łań razem ze spółdzielnią uda
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Wąskotorówka trafi w ręce miłośników kolei
Po wieloletnich staraniach Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa podpisało umowę dzierżawy dawnej kolejki, z zarządzającym jej majątkiem
Zespołem Szkół Nr 1. Tym samym możliwa stała się statutowa działalność Towarzystwa, które zabiegało o ochronę i opiekę nad tym, co jeszcze zostało ze stargardzkiej kolei wąskotorowej, nieczynnej od 2001 r.

W Starostwie podpisano umowę, na mocy której Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa stało się dzierżawcą kolejki wąskotorowej

Majątek dawnej Kolei Dojazdowej został przekazany przez
PKP S.A. Powiatowi Stargardzkiemu. W imieniu powiatu zarządza nim Zespół Szkół 1. Formalne sfinalizowanie umowy
dzierżawy kolejki nastąpiło w
obecności Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej.
Towarzystwo
Stargardzka
Kolej Dojazdowa chce przede
wszystkim uruchomić oraz
utrzymać turystyczny ruch drezynowy na odcinkach, które
technicznie nadają się jeszcze
do wykorzystania. Zamierza też
uchronić przed dalszą dewastacją i zniszczeniem kolejkę, wpisaną oficjalnie do rejestru zabytków.

Zgodnie z umową Towarzystwo przejmuje w dzierżawę działki, po których przebiega dawny szlak wąskotorowy
w terminie od 1 listopada tego
roku do 31 października 2025
r., wnosząc symboliczną opłatę
dzierżawy rocznej, ustaloną na
kwotę 120 zł brutto. Przez ten
czas miłośnicy kolei zobowiązali się do uruchomienia trasy
turystyczno- edukacyjno- rekreacyjnej na części zachowanych odcinków kolejki. Chodzi
głównie o trasę ze Stargardu do
Małkocina, która ocalała jeszcze
przed dewastacją, kradzieżami czy zniszczeniem. Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa deklaruje także podjęcie

starań, której celem ma być adaptacja dawnego budynku stacji
do funkcji edukacyjno- muzealnych.
Prezes Towarzystwa Krzysztof Skrzypczyk, który podpisał
się pod umową dzierżawy, wielokrotnie deklarował, że lokalna
organizacja zrzeszająca pasjonatów zabytków kolejnictwa, zamierza metodą małych kroków
reaktywować ocalałą część wąskotorówki, zaczynając od drezyn. Organizacja zamierza też
sięgać po mechanizmy finansowego wsparcia z zewnętrznych
źródeł. Dotychczas było to niemożliwe. Podpisana umowa
dzierżawy majątku dawnej kolejki diametralnie zmienia sytu-

ację, stanowiąc formalna podstawę do ubiegania się o dotacje- także z funduszy unijnych.
Umowa zawarta z ZS 1, w
obecności Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej oraz
Ireny Agaty Łuckiej- Członka
Zarządu Powiatu, otwiera więc
nowy rozdział w działalności
stowarzyszenia, które wystąpiło z apelem o ratowanie dawnej
kolejki podczas sesji Rady Powiatu Stargardzkiego 29 lutego.
Zapowiedziano wtedy przyspieszenie działań w sprawie uregulowania zasad współpracy
powiatowego samorządu z Towarzystwem Stargardzka Kolej
Dojazdowa. Przybrała ona kon-

kretny kształt, podpisanej właśnie umowy dzierżawy części
majątku kolejki.
Zawarciu umowy podpisanej
przez Tomasza Korytkowskiego,
Dyrektora ZS 1, oraz Krzysztofa Skrzypczyka, prezesa Towarzystwa razem z wiceprezesem
Wojciechem Ostrowskim, nie
towarzyszyła szczególna oprawa. Plany w tym względzie pokrzyżowały obowiązujące obostrzenia stanu epidemii. Nie to
jest jednak ważne. Najistotniejszą pozostaje podstawa, którą
zyskali pasjonaci kolei, mający
teraz blisko pięć lat na realizację
swojego rozkładu jazdy…
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Miłośnicy kolei wąskotorowej mają w planach uruchomienie trasy turystycznoedukacyjno- rekreacyjnej na części zachowanych odcinków kolejki

ogłoszenie

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Sekretarza Gminy
Od kandydata na stanowisko oczekujemy:
• Szerokiej wiedzy z zakresu aktów prawnych, niezbędnych do

funkcjonowania gminy oraz urzędu;
• Dobrej

organizacji

pracy

oraz

umiejętności

praktycznego

stosowania przepisów prawa;
• Dyspozycyjności.

Jeśli szukasz stabilnej pracy zadzwoń tel. 91 3926204
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka, tel. 913926204, e-mail:
kadry@nowogard.pl, pokój 201.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na
stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska.
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta do 4 listopada 2020 roku,
w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „Sekretarz Gminy”.

511 407 627
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Uczniowie ze Starej
Aktywny weekend sympatyków Dąbrowy laureatami
Szymona Hołowni
eko-konkursu
Polska 2050 rozdaje maseczki i sprząta groby

W ostatni weekend przedstawiciele stowarzyszenia Polska 2050 Szymona Hołowni zainicjowali akcje społeczne.

Sympatycy Szymona Hoowni rozdali kilkadziesiąt maseczek na głównej ulicy Stargardu

2050 maseczek
Zgodnie z zapowiedziami, na
ulicach wybranych miast Polski,
w tym województwa zachodniopomorskiego, trwa akcja 2050
maseczek zainicjowana przez
ruch Polska 2050. Jak poinformował dzisiaj Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji,
Mariusz Ciarka, w Polsce ukarano lub pouczono za brak maseczki, od jesiennego wprowadzenia
obowiązku w całym kraju, ponad
300 tysięcy osób. Ta liczba pokazuje, że wciąż bardzo dużo naszych rodaków nie stosuje się do
wytycznych, które służą zmniejszeniu liczby zachorowań na covid-19. Dlatego akcje prowadzone przez wolontariuszy Polska
2050 wydają się być potrzebne.
Potwierdza to też liczba rozdanych maseczek. W samym tylko
Stargardzie rozdano w weekend
kilkanaście sztuk. Dla jednych to
niewiele, jednak i tak dalekie jest
to od ideału, gdzie nie trzeba rozdawać żadnej maseczki, bo wszyscy mają.
Sprzątanie
zaniedbanych grobów
Skoro o Stargardzie mowa, to
tamtejsi wolontariusze podję-

li w sobotnie południe inicjatywę sprzątania zaniedbanych grobów na cmentarzu komunalnym.
„Bez licznych zapowiedzi i w
skromnym gronie uprzątnęliśmy
w kilka godzin 9 grobów w najstarszej części cmentarza. Wybieraliśmy te, które wydały się nam
najbardziej zaniedbane.” – opo-

lontariusze Polska 2050 pojawili
się także na wzgórzu Marientron.
Akcja sprzątania tego urokliwego miejsca trwała nieco ponad
godzinę, a przyniosła wymierne
efekty – 12 worków śmieci. Dominowały butelki i puszki, ale
były też pewne ciekawostki.
„Takie akcje zawsze kryją jakieś
niespodzianki. Tym razem były
to liczne ulotki jednej z sieci supermarketów. Miały różne daty,
więc wyrzucano jej w miarę regularnie.” – podzieliła się spostrzeżeniami liderka powiatu szczecineckiego Polska 2050, Katarzyna
Skowrońska, po czym dodała –
„Ciekawe, czy ktoś z menadżerów
tej firmy wiedział to tych wyrzuconych ulotkach?”
Zapraszamy
na wykład online
Zapraszamy do udziału w naszym wykładzie online pt. „Studia zagranicą”, który poprowadzi Edyta Dąbkowska – na co
dzień pracująca w Szczecinie ab-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił eko-konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych. Zadaniem było wykonanie
ekofotki bądź ekokartki.
Z przyjemnością informujemy,
że uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Noblistów Polskich w Starej
Dąbrowie odnieśli wielki sukces
w konkursie zajmując I i III miejsce.

1 miejsce Wiktoria Zygmuntowicz

Posprzątano także stare zaniedbane groby na cmentarzu komunalnym

wiedziała Dorota Reiter, liderka
powiatu stargardzkiego w ruchu
Polska 2050.
Co robiły ulotki na wzgórzu
Marientron?
W piątkowe popołudnie wo-

solwentka jednej z londyńskich
uczelni. Wykład, wraz z możliwością dyskusji, będzie dostępny na fanpage’u Polska 2050 Zachodniopomorskie już we wtorek od godziny 17.00. Zachęcamy
do uczestnictwa szczególnie licealistów i ich rodziców, nawet jeśli nie są sympatykami ruchu lub
jego lidera Szymona Hołowni.
„Chodzi o to, aby w jakikolwiek sposób pomagać nastolatkom podejmować ważne życiowe decyzje, gdy pandemia
i związane z nią regulacje lub
ich brak nie ułatwiają im tego.”
– wyjaśnił główny organizator
wtorkowych spotkań, dr Aleksander Cywiński.

1 Miejsce Marcel Nowak

red/Przemysław Łonyszyn

Sympatycy Szymona Hołowni
redakcja@dziennikstargardzki.pl

3 Miejsce Natalia Pałka

W konkursie na ekofotkę zwyciężyła Wiktoria Zygmuntowicz.
Komisja konkursowa najwyżej
oceniła ekokartę przygotowaną
przez Marcela Nowaka. Na miejscu trzecim znalazła się karta wykonana przez Natana Pałkę.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Info Szkoła Podstawowa w Starej
Dąbrowie/opr red
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Nasz Felieton

Nie przyjmuj darów
od krętaczy!

Jako przeciwnik aborcji powinienem się - z wyroku Trybunału Konstytucyjnego -cieszyć. Zabijanie ludzi w każdym wieku – niezależnie
czy mają pesel czy nie – jest nie do
przyjęcia. Ten pesel – nie ja wymyśliłem tylko posłanka lewicy Magdalena Biejat – zwolenniczka aborcji i przeciwniczka męczenia norek
w klatkach. No ale to już wiemy chyba wszyscy, że przeciwnicy hodowli
zwierząt, są jednocześnie zwolennikami aborcji - co stanowi przyczynek do logiki jaką lewica się posługuje.
Dlaczego jednak będąc przeciwnikiem aborcji nie cieszę się z wyroku Trybunału? Z tego samego powodu, dla którego protestujące osoby nie strajkują pod siedzibą Trybunału, ale pod domem Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu.
A robią tak bo są przekonani, że
to właśnie lider PiS wydał polecenie
w tej sprawie swojej protegowanej
Julii Przyłębskiej, która na polecenie
Naczelnika została Prezesem polskiego sądu konstytucyjnego.
Jak Prezes mianował tak może i
wymagać odpowiednich decyzji, w
odpowiednim czasie. Stąd nikt chyba w Polsce nie ma wątpliwości, że
TK wydał swój wyrok w sprawie
aborcji nie tylko za zgodą Jarosława
Kaczyńskiego, ale wręcz moment w
jakim wyrok został wydany też raczył sam Prezes określić.
Na ulicach wrze od protestów rolników, którym zakazano hodowli,
rząd w panice przed wirusem zamyka kolejne biznesy uniemożliwiając
ludziom po prostu egzystencję, budżet z rekordowym deficytem jakiego nie było przez ostatnie 30 lat
- no to trzeba było wyciągnąć coś co
zbulwersuje opinie publiczną jak to
się mówi: „w innym temacie”.
I tak właśnie została podjęta decyzja Trybunału, którego prezes
bezwzględnie musiała uzgodnić
kwestię czy wydawać wyrok i kiedy
to zrobić z Naczelnikiem, któremu
ona i jej mąż zawdzięczają tak wiele.
Moja opinia opiera się co prawda na poszlakach - nie mam wszak
nagrania rozmowy Prezes TK z Na-

czelnikiem, no ale przecież w ciemię mnie w dzieciństwie nie tłukli i
wnioski – nawet z poszlak – wyciągać umiem. A wniosek jest taki, że
jak ktoś dostaje życiową fuchę Prezesa TK mając męża z przeszłością
Tajnego Współpracownika SB (TW
„Wolfgang”) to taki ktoś musi być
bezwzględnie posłuszny.
Awansami, w naszym nieszczęsnym kraju, rządzi zasada „haków”.
Awansują tylko ci, na których coś w
papierach się znajdzie – w razie jakiegoś odruchu buntu – ma się rozumieć. Ci z „hakami” w papierach
są w pełni sterowalni.
I już wiemy dlaczego Jarosław Kaczyński - lustrator i antykomunista wybrał właśnie kogoś z „hakiem rodzinnym” do kierowania Trybunałem Konstytucyjnym. To jest ważna
instytucja i nie powinna przeszkadzać Naczelnikowi w urządzaniu
państwa.
No i skoro ja to wszystko wiem,
to powiedzcie sami – czy nawet będąc przeciwnikiem aborcji mam się
cieszyć z wyroku tak wydanego? Czy
też płakać nad zepsuciem państwa?
Bo skoro najważniejszy sąd jakim
jest w Polsce Trybunał Konstytucyjny może wydawać (nawet słuszne)
wyroki na polityczne polecenie partyjnego wodza, to może też słusznych wyroków - w sprawach które
wodzowi są nie na rękę – nie wydawać.
W 2019 Państwowa Komisja Wyborcza na piśmie odpowiedziała mi,
że nie mogę indywidualnie kandydować do Sejmu, ani ja ani żaden
inny Polak. Jest to ewidentne złamanie przysługującego konstytucyjnie - mnie i wszystkim innym obywatelom - biernego prawa wyborczego. Niby dlaczego jakiś obywatel
Kaczyński, czy obywatel Schetyna
mają decydować czy polski obywatel może kandydować na posła i na
którym miejscu listy?
Zwróciłem się zatem do Trybunału Konstytucyjnego i do tej pory nie
mam żadnej informacji, żeby onże
Trybunał chciał w ogóle podniesioną przeze mnie sprawą się zająć. A
przecież chodzi o fundamentalne
prawo obywatelskie jasno zapisane
w kilku artykułach Konstytucji.
Dlaczego więc Prezes Julia Przyłębska nie wprowadza mojego wniosku pod obrady? Ano bo nie ma takiego polecenia ze strony Prezesa
Kaczyńskiego – to proste.
I dlatego właśnie nie cieszę się z
wyroku w sprawie aborcji, choć merytorycznie uważam go za słuszny.
Obawiam się krętaczy nawet kiedy idą z darami.

Spotkanie z uczniami Zespołu
Szkół Prywatnych Nr 1
w Stargardzie
Każdy młody człowiek, dokonując wyboru swojej drogi zawodowej, powinien przekonać się o tym, jak pasjonująca może być służba w Policji. Mówimy o swojej służbie i
przekazujemy wiedzę podczas spotkań z uczniami szkół średnich w trakcie których zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi.
Jedno z takich spotkań odbyło się w Zespole Szkół Prywatnych Nr 1 w Stargardzie. Zawód
policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych
ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której możesz znaleźć miejsce dla siebie, a Twoje
umiejętności i zdobyta wiedza
pomogą podnieść poziom bez-

pieczeństwa obywateli. Bycie
policjantem to przede wszystkim codzienna satysfakcja z pełnionej służby.
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są
na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie . Na wszelkie pytania
związane z doborem do służby

w Policji odpowiedzą pracownicy Zespołu Kadr Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie
pod nr tel. 47 78 29 613, 47 78
29 612.
Jeśli chcesz z nami pracować –
przystąp do działania!
podkom. Krzysztof
Wojsznarowicz

Stargardzcy funkcjonariusze zachęcali uczniów z Zespołu Szkół Prywatnych do wstąpienia w szeregi policji
ogłoszenia

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGACH
Z dnia 23.10.2020 roku
Burmistrz Ińska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działek
niezabudowanych oraz na oddanie w dzierżawę części działki niezabudowanej
Przetargi odbędą się w dniu 23 listopada 2020 roku w sali Ińskiego Centrum Kultury, przy ul.
Przybrzeżnej 1
Przetargi na sprzedaż dotyczą:
Działki numer geodezyjny 280/4, obręb Ścienne gmina Ińsko, pow. 2,701 ha
księga wieczysta, NR KW SZ1T/00118709/3
Cena wywoławcza 331,200, zł.Wadium 16 600 zł
Godz. 1000
Działki numer geodezyjny 193/10, obręb II miasta Ińsko, pow.0,5350 ha
Księga wieczysta ,NR KW SZ1T/00126317/7
Cena wywoławcza 428 000 zł Wadium 21 500 zł Godz. 1100
Przetarg na oddanie w dzierżawę dotyczy:
Działki numer geodezyjny 321/1, obręb II miasta Ińsko, pow. 5.200 m2
Księga wieczysta NR KW SZ1T/00116470/4
Cena wywoławcza 300 zł. Wadium 60,00 zł Godz. 1200
Do kwoty wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.. Szczegółowe informacje na temat przetargów można uzyskać w urzędzie pokój nr 4, tel. (91) 562 10 18.
Pełną treść ogłoszenia o przetargach wywieszono na tablicach informacyjnych urzędu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.insko.pl w dniu 23 października 2020 roku.

Janusz Sanocki

511 407 627
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PGE Spójnia przegrywa z bydgoską Astorią

PGE Spójnia Stargard – Enea Astoria Bydgoszcz 86:95 (25:20,
27:29, 22:27, 12:19)
Spójnia: Tarrant 29 (5x3), Steele 21 (1), Cowels 13 (3), Matczak 7
(1), Śnieg 6, Kostrzewski 6, Gudul 2, Młynarski 2.
Astoria: Sanders 16, Gabrić 16 (2), Dambrauskas 15, Frąckiewicz
15, Loncar 9, Aleksandrowicz 8 (2), Nizioł 5, Chyliński 4, Nowakowski 4 (1), Krasuski 3 (1).

Nieudany powrót białobordowych na parkiet
Po trzech tygodniach przerwy na parkiety Energa Basket Ligi powrócili koszykarze PGE
Spójni Stargard. W niedzielę we własnej hali, przy pustych trybunach, zagrali z sąsiadem
w tabeli Enea Astorią Bydgoszcz. Zagrali jednak bez instynktu zwycięzcy, zupełnie zawiedli w końcowej fazie meczu i zasłużenie przegrali, 86:95.

Filip Matczak w skutecznej kontrze

Ostatni mecz o punkty Energa Basket Ligi koszykarze PGE
Spójni Stargard rozegrali 5 października. Pokonali wówczas
outsidera rozgrywek, MKS Dąbrowę Górniczą, przerywając
tym samym pasmo pięciu porażek z rzędu. Potem według terminarza mieli zmierzyć się z toruńskimi Piernikami, zielonogórskim Zastalem i bydgoską
Astorią. U czterech koszykarzy
ze Stargardu wykryto jednak
wirusa covid-19. Całą drużyna przeszła kilkudniowy okres
kwarantanny. W międzyczasie
podobny los spotkał inne zespoły uczestniczące w rozgrywkach
EBL. Z tego powodu ligowi włodarze zmieniali kilka razy terminarz. W niedzielę udało się jednak wreszcie powrócić na ligowe parkiety.
Mecz z Astorią Bydgoszcz odbył się w stargardzkiej hali OSiR
bez udziału publiczności. Z głośników słychać było jednak nagrany materiał z dopingiem kibiców PGE Spójni. Biało-bor-

dowi koszykarze, grający w tym
meczu bez Wayne`a Blackheara,
z którym rozwiązano kontrakt,
noszeni imitowanym dopingiem, w pierwszej połowie dominowali nad przeciwnikiem.
Rozgrywali zróżnicowane akcje w ataku, notowali mało strat
i wykorzystywali błędy Astorii. Dobrą skutecznością popisywał się Ricky Tarrant, który
w pierwszym 20 minutach trafił
3-krotnie z dystansu. W II kwarcie doskonale prezentował się
niezwykle ruchliwy pod koszem
Baylee Steele. Mniej punktów
niż zwykle zdobywał Ray Cowels, ale mimo tego PGE Spój-

Baylee Steele i Ricky Tarrant (z tyłu)
byli najskuteczniejszymi graczami PGE
Spójni

nia do przerwy znacznie częściej
prowadziła. Po I kwarcie wygrywała różnicą 5 punktów (25:20),
a potem po krótkim przestoju,
52:46 tuż przed zakończeniem
pierwszej połowy.
Goście popisali się jednak
rzutem zza linii 6,75 metra autorstwa Tomislava Gabricia w
ostatniej sekundzie II kwarty, a

Tomasz Śnieg w całym spotkaniu rzucił tylko 6 punktów
redakcja@dziennikstargardzki.pl

tuż po wznowieniu gry w II części objęli prowadzenie, którego
nie oddali do końcowej syreny.
Po zmianie stron zdobyli osiem
punktów z rzędu i wyszli na korzystny dla siebie wynik 57:52.
Stargardzkie szeregi obronne
rozrywał z łatwością Corey Sanders. Sprytem i pomysłowością
wykazywał się Litwin Paulius
Dambrauskas, a pod koszem
rządził Łukasz Frąckiewicz. Natomiast gospodarze grali coraz
mniej skutecznie. Stracili impet
w ataku i nie radzili sobie w defensywie. Nic nie dawały zmiany oraz przerwy przeprowadzane przez trenera Jacka Winnickiego. Wynik długo dawał mimo
wszystko nadzieję na korzystne zakończenie. W 34. minucie
PGE Spójnia przegrywała tylko
81:83. Przez pięć kolejnych minut punkty zdobywali jednak
tylko przyjezdni. Tomasz Śnieg,
Kacper Młynarski, Mateusz Kostrzewski, Omari Gudul, a nawet Cowels czy Tarrant nie trafiali z idealnych pozycji rzutowych. Końcówkę totalnie zawalili nie wytrzymując ciśnienia.
Astoria skorzystała więc z okazji i zapewniła sobie trzecią wygraną w sezonie. Pokonała PGE
Spójnię 95:86.
Następny mecz według planu
biało-bordowi koszykarze mają
rozegrać w niedzielę, 31 października z Hydro-Truckiem
Radom na własnym parkiecie.
Mecz, na którym na pewno po
raz kolejny zabraknie kibiców,
ma się rozpocząć o godz. 20:00.
M.B.

Pozostałe wyniki:
Stal – King 91:59,
Arka – Polpharma 92:90,
Trefl – GTK 80:110,
Legia – Stal 89:73.
Tabela EBL:
1. Legia Warszawa		
2. Start Lublin			
3. Trefl Sopot			
4. Stal Ostrów Wlkp.		
5. GTK Gliwice		
6. King Szczecin		
7. Arka Gdynia		
8. Zastal Zielona Góra		
9. Polski Cukier Toruń		
10. Astoria Bydgoszcz		
11. Śląsk Wrocław		
12. Anwil Włocławek		
13. PGE Spójnia Stargard
14. HydroTruck Radom
15. Polpharma Starogard Gd.
16. MKS Dąbrowa Górnicza

10
10
10
10
10
10
9
7
9
9
6
7
8
8
9
6

18
17
16
16
16
16
14
13
13
12
10
10
10
10
10
6

854-761
777-737
828-774
769-757
849-839
750-789
723-719
619-530
756-781
752-792
486-442
578-572
607-625
600-653
718-816
435-514

Powiedzieli po meczu:

Jacek Winnicki
(trener PGE Spójni):
Gratuluję drużynie z Bydgoszczy zwycięstwa. Widać
było u nas przerwę spowodowaną przez koronawirusa.
Nie trenowaliśmy w tym okresie w pełnym składzie. Mimo
tego mieliśmy dobrą energię w
pierwszej połowie meczu przeciwko Astorii. Niestety w drugiej połowie opadliśmy z sił i
ciężko nam było wrócić do gry.
Chociaż na kilka minut przed
końcem mieliśmy tylko dwa
punkty straty i pięć posiadań.
Żadnego z nich nie wykorzystaliśmy. W tych akcjach zabrakło nam odrobiny rozsądku
i zimnej krwi. Z tego powodu
przegraliśmy.
Tomasz Śnieg
(kapitan PGE Spójni):
To był mecz dwóch wyrównanych drużyn. Zarówno my,
jak i Astoria przed meczem liczyła na zwycięstwo. Pierwsza
połowa była w naszym wykonaniu niezła. Graliśmy dobrze
w ataku, dzieliliśmy się piłką,
jak chcieliśmy. A to stało pod
znakiem zapytania po tak długiej przerwie. Swoje szanse
mieliśmy też w czwartej kwarcie. Przy niewielkiej przewadze
rywala zmarnowaliśmy jednak
rzuty, które mogły przechylić
szalę na naszą korzyść. Do tego
popełnialiśmy proste błędy w
obronie. W końcówce przegraliśmy więc na własne życzenie.

Artur Gronek

Artur Gronek
(trener Astorii):
Gospodarze wyszli dziś na parkiet głodni gry. Początkowo grali
na wysokiej skuteczności, a najwyraźniejszym przykładem jest
Ricky Tarrant, który prezentował
się bardzo dobrze. Cieszę się jednak, że drugą połowę to my rozegraliśmy na wyższej skuteczności. Na tak trudnym terenie, w
Stargardzie nie jest łatwo wygrywać. Nam się to udało, czego gratuluję całej drużynie.
Łukasz Frąckiewicz
(zawodnik Astorii):
Dzisiejsza wygrana była nam
bardzo potrzebna. W poprzednich meczach nie szło nam tak
dobrze. Rozprężaliśmy się w
końcówkach. Tym razem walczyliśmy jednak przez pełne 40
minut meczu. To nas cieszy i już
z niecierpliwością oczekujemy
kolejnych meczów.
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Pojedynek z rezerwami Lecha został odwołany

Kolejny mecz Błękitnych nie
odbył się
Na dwa dni przed planowanym terminem, mecz 10. kolejki rozgrywek piłkarskiej II ligi
pomiędzy Błękitnymi Stargard a Lechem II Poznań został odwołany. Przyczyną było zakażenie koronawirusem w drużynie przeciwnika. To już drugi nie rozegrany w terminie
pojedynek biało-niebieskich.

Błękitni Stargard

Błękitni Stargard po rozegraniu ośmiu spotkań mają na koncie 10 punktów za 3 zwycięstwa,
1 remis i 4 porażki. Ostatni mecz

biało-niebiescy podopieczni Tomasza Grzegorczyka rozegrali
jednak 10 października. Na własnym boisku, jeszcze w obec-

ności kibiców, pokonali Hutnika Kraków, 1:0. Od tej pory nie
wrócili na plac gry. Mecz z GKS-em, który miał się odbyć przed
tygodniem, został odwołany ze
względu na pozytywne wyniku
testu na koronawirusa w zespole
stargardzkim. Natomiast planowany na sobotę pojedynek z rezerwami Lecha Poznań nie doszedł do skutku na prośbę przeciwnika, u którego również doszło do zakażeń. Z tego powodu
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zdecydował o przełożeniu spotkania 10. kolejki II
ligi pomiędzy Błękitnymi Stargard a Lechem II Poznań.
W tej sytuacji najbliższym
meczem dla stargardzkich piłkarzy będzie przełożone na 30

Wyniki 10. kolejki:
Garbarnia - Hutnik 2:1,
Olimpia E. - Górnik 0:3,
Skra - GKS 1:0,
KKS - Stal 0:2,
Znicz - Pogoń 1:2,
Śląsk II - Sokół 0:2,
Wigry - Chojniczanka 0:0,
Motor - Bytovia przełoż.
Tabela II ligi:
1.
Wigry Suwałki		
2.
Górnik Polkowice
3.
Chojniczanka Chojnice
4.
Stal Rzeszów		
5.
Skra Częstochowa
6.
GKS Katowice		
7.
Sokół Ostróda		
8.
KKS Kalisz		
9.
Bytovia Bytów		
10. Śląsk II Wrocław		
11. Znicz Pruszków		
12. Olimpia Grudziądz
13. Błękitni Stargard
14. Pogoń Siedlce		
15. Hutnik Kraków		
16. Garbarnia Kraków
17. Motor Lublin		
18. Lech II Poznań		
19. Olimpia Elbląg		
października starcie z katowicką GieKSą, które odbędzie się w
piątek 30 października o godz.
17.00. Na własne boisko Błękit-

9
9
10
10
10
8
9
9
9
9
10
9
8
9
10
8
8
7
9

22
21
20
20
19
14
13
12
12
11
11
10
10
10
10
9
7
3
3

15-5
22-7
17-7
16-7
13-9
15-10
13-12
11-12
14-11
11-12
8-16
8-16
7-15
15-17
14-20
10-14
9-12
12-19
6-15

ni powrócą natomiast już w listopadzie.

M.B.

Mistrzowska forma stargardzkich karateczek
Podczas stargardzkich mistrzostw Polski w karate shotokan, rozgrywanych w hali OSiR, tytuł mistrzyni kraju wywalczyła reprezentantka Shobu-Kana Stargard, Julia Pakuła wygrywając kumie juniorek. Natomiast kilka dni później w Salzburgu dobry występ zanotowała jej bardziej doświadczona
klubowa koleżanka, Berenika Prządka.

Berenika Prządka zyskała cenne doświadczenie

Kilka dni temu w stargardzkiej hali OSiR odbyły się mi-

strzostwa Polski w karate shotokan w kategorii młodzika, kadeta i juniora. Wzięło w nich
udział blisko 150 zawodników
z 20 klubów z całego kraju. Poziom imprezy organizowanej w
szczególnych warunkach, bez
udziału kibiców, rodzin, itd., był
jednak bardzo wysoki. A dostosowali się do niego reprezentanci organizatora, stargardzkiego
klubu Shobu-Kan.
Brązowa medalistka mistrzostw Polski sprzed roku, Julia Pakuła tym razem wywalczyła tytuł mistrzyni Polski w karate shotokan w konkurencji kumite juniorek. Stargardzianka
stanęła także na trzecim stop-

niu podium w kata juniorek. To
największe indywidualne osiągnięcia stypendystki prezydenta Stargardu. Poza Julią w zawodach rywalizowały dwie inne
wychowanki stargardzkiego klubu. Swój debiut w kategorii młodziczek zaliczyły Emilia Momot
i Klaudia Jeremalonek. Dzięki dobrym występom wszystkie
trzy zawodniczki ze Stargardu
uzyskały kwalifikacje do startu
w Mistrzostwach Polski w Karate Olimpijskim, które w tym
roku odbędą się w Poznaniu.
W miniony weekend w austriackim Salzburgu odbył się z
kolei jeden z najbardziej prestiżowych turniejów na świecie -

Julia Pakuła (po prawej) odniosła życiowe sukcesy

Premier League Karate 1. Brało w nim udział 755 seniorów z
59 państw, w tym zawodniczka
Shobu-Kana Stargard Berenika
Prządka. Z bardzo dobrym efektem wystartowała w kategorii
kumite +68kg i zajęła wysokie
7. miejsce. Berenika rozpoczęła udział w turnieju od porażki
z silną reprezentantką Francji,

która wygrała całą konkurencję. Następnie w repasażach pokonała doświadczoną Słowaczkę i w ostatniej walce nieznacznie uległa reprezentantce Szwajcarii. Był to jednak bardzo start
stargardzkiej nadziei olimpijskiej w debiucie w turnieju Ligi
Światowej.
M.B.

511 407 627
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Wojewódzka IV liga

Piąta z rzędu wiktoria
Polskiego Cukru
Fantastyczną serię kontynuują piłkarze Polskiego Cukru Kluczevii Stargard. W minioną sobotę odnieśli piątą wygraną z rzędu pokonując na wyjeździe MKP Szczecinek, 3:0.
Dzięki temu awansowali na 3. miejsce w tabeli IV-ligowej. W dalszym ciągu na obcych
boiskach nie mogą się natomiast odnaleźć zawodnicy Białych Sądów, którzy ponieśli
piątą wyjazdową porażkę.

MKP Szczecinek - Polski Cukier Kluczevia Stargard 0:3 (0:0)
Bramki: Bartoszyński 2 (49 i 70`), M. Magnuski (58`)
Czerwona kartka: Sochalski (MKP, 85`)
Kluczevia: Ufnal – Banach, Kościukiewicz, Wrzeszcz (72` Szczygielski), Wróbel (84` Chmielewski), R. Surma (88` Zima), Rdzeń
(70` Wiśniewski), P. Surma, Bartoszyński, M. Magnuski, G. Magnuski
Polonia Płoty – Biali Sądów 1:0 (0:0)
Bramka: Góralski (55`)
Biali: Skwirut – Wójcik (52` Karpała), Piekarek, Błaż, Nitecki,
Świercz (67` Białek), Ćwiek, Garbicz, Rybka, Kmieć, Gicewicz.
Hutnik Szczecin – Błękitni II Stargard przełoż.
Pozostałe wyniki 15. kolejki:
Lech - Sokół 0:0,
Ina - Olimp 2:0,
Rega - Orzeł 3:1,
Mechanik - Gryf 3:0,
Wieża - Vineta 0:2,
Leśnik - Rasel przełoż.,
Sparta - Darłovia przełoż.

Podczas rozgrzewki piłkarze Białych żywili nadzieję na zwycięstwo

Podczas 15. kolejki rozgrywek zachodniopomorskiej IV
ligi odbyło się tylko siedem meczów. Trzy pozostałe zostały
przełożone z powodu zakażenia
koronawirusem. Taki los spotkał między innymi graczy rezerw Błękitnych Stargard. Podopieczni Roberta Gajdy powiększają tym samym zaległości ligowe. Przed tygodniem nie odbył się przecież ich pojedynek z
MKP Szczecinek.
Na boisku zobaczyliśmy jed-

cu gry. Wykazywali się znacznie
wyższą dojrzałością piłkarską,
ale przez długi okres nie potrafili wykorzystać przewagi. Pierwszą bramkę strzelili cztery minuty po przerwie, a skutecznym
strzelcem okazał się, znajdujący się ostatnio w wybornej formie, Kamil Bartoszyński. Niespełna dziesięć minut później
na listę strzelców wpisał się z
kolei Michał Magnuski, a po kolejnych dwunastu minutach wynik na 3:0 ustalił ponownie Bar-

lowali na wyjazdach, wywożąc z
nich tylko jedno zwycięstwo na
6 gier. W minioną sobotę niestety nic się nie zmieniło w tym temacie. Białym Sądów brakowało „domowej” dynamiki i przebojowości. W niektórych sytuacjach brakowało też szczęścia.
O końcowym wyniku zadecydowała więc jedna akcja przeprowadzona przez gospodarzy
w 55. minucie gry. Zakończył
ją celnym strzałem Łukasz Góralski, który pokonał Marcela

Piłkarze Kluczevii kontynuują wspaniałą serię zwycięstw.

nak dwóch innych przedstawicieli powiatu stargardzkiego w IV lidze. Polski Cukier
Kluczevia Stargard zagrał w
Szczecinku z MKP, natomiast
Biali wybrali się do Płot na starcie z Polonią. W obu spotkaniach faworytami były zespoły
przyjezdne, ale tylko Kluczevii
udało się sprostać trudnej roli.
Podopieczni Marcina Narkuna po raz kolejny rozegrali doskonałe zawody. W meczu rozgrywanym bez udziału publiczności przeciwko jedenastce ze
Szczecinka dominowali na plaredakcja@dziennikstargardzki.pl

toszyński. Kluczevia wygrała w
ten sposób piąty ligowy mecz z
rzędu. W tabeli awansowała na
podium. Jest trzecia z trzema
punktami straty do lidera, ekipy
Hutnika Szczecin. Za tydzień tą
stratę może zniwelować do zera,
jeśli wygra z Hutnikiem u siebie
w meczu 16. kolejki. Hitowo zapowiadający się pojedynek rozpocznie się o godz. 13:00, niestety bez udziału kibiców.
Podopieczni Piotra Kaczora wyjechali z kolei na mecz z
Polonią Płoty pełni nadziei na
zwycięstwo. Do tej pory nie bry-

Skwiruta. Biali próbowali jeszcze zaatakować, ale do końca
nie zdołali zmienić niekorzystnego rezultatu. Ponieśli tym samym piątą ligową porażkę na
wyjeździe. Za tydzień wracają
jednak na własne boisko, gdzie
są jak dotąd niepokonani. W sobotę o godz. 14:30 podejmą Lecha Czaplinek.
Na 31 października jest także
zaplanowany mecz rezerw Błękitnych Stargard. O godz. 11:00
mają podjąć Regę Trzebiatów.
M.B.

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

13
14
14
14
15
14
14
14
14
13
15
15
15
13
13
14
14
14
13
13
12

29
28
26
26
24
23
23
21
20
20
20
19
18
17
17
16
16
15
14
10
8

33-16
34-14
35-24
33-25
31-22
25-24
26-28
16-16
23-21
26-24
17-24
30-29
28-31
23-24
25-28
22-26
18-21
22-41
21-25
19-34
19-29
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etatu praca na budowie lub
w warsztacie. Tel. 606 824 461

Apteki Dyżurne
w Stargardzie

INNE

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

27.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
28.10.2020 r. „Centrum Zdrowia” ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
29.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
30.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
31.10.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
01.11.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
02.11.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
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NIERUCHOMOŚCI
• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki
zabudowy. Tel. (91) 576-41-10,
lub 695-986-397

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

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

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

• Sprzedam działki budowlane
w Ostrzycy i Ogorzelach 603
198 280

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

MOTORYZACJA

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

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

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

Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

PRACA
• Zatrudnię kierowcę C+E - Niemcywschodnie.
Zakwaterowanie,
umowa
i
stawki niemieckie, system pracy 2/1 i inne. Tel. 0049 179 340
5475 lub sms- oddzwonię.

mgr farm.

• Zatrudnię mechanika oraz pomocnika samochodów ciężarowych. Tel. 885 555 263
• Zatrudnię fachowców SzwecjaGoteborg, prace ogólnobudowlane i dekarskie, zarobki do uzgodnienia. Mile widziana znajomość j.
Angielskiego i prawo jazdy kat. B.
Tel. 669 772 356
• Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
transport krajowy. Tel. 509-740304

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

• Blacharza/lakiernika/mechanika zatrudnię - tel.
603-742-034
• AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wymagany
j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do 1500
euro/mies. ,wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825 lub 737886-919 lub 737-489-914
• Zatrudnię kierowcę kat.
C+E, transport krajowy. Tel.
509-740-304
• Praca w Szwecji/okolice
Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel.
+46762185566 – Daniel
• Zatrudnię mechanika samochodów ciężarowych.
885 555 263
• Zatrudnię murarzy. Dobre
warunki. tel. 502 568 622
• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w
Szwecji. Wszelkie informacje pod nr telefonu: +46
762 18 55 66 – Daniel
• Zatrudnię elektryków mogą
być emeryci cały, pół, ćwierć

Danuta Waliszewska
i dr n.farm.

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

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

511 407 627
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INFORMATOR LOKALNY
tel. 91 392 21 65

2021
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dostarcz zdjęcie my zrobimy resztę

Informacja turystyczna

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

Cennik kalendarze 3 dzielnych:
1-2 szt. po 30 zł; 3-6 szt. po 25 zł; ponad 6 szt. po 20 zł
Cennik kalendarze 1 dzielnych: (z jednym kalendarium)
1-2 szt. po 20 zł; 3-6 szt. po 15 zł; ponad 6 szt. po 12 zł

SPRZEDAJ I KUP Z NAMI SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ

NIE RYZYKUJ!

ul. Mickiewicza 35/4b - róg Dworcowej

tel. 91 577 71 16

arma@arma.nieruchomosci.pl

www.arma.nieruchomosci.pl

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
Wykończenia wnętrz, układanie kafelek, szpachlowanie,
malowanie, montaż płyt gipsowych, paneli podłogowych.
Wieloletnie doświadczenie.

Tel. 609-007-154

KOSIARKI TRAWNIKOWE
TRAKTORKI, KOSY,
GLEBOGRYZARKI
Kupuj u profesionalisty - 25 lat na rynku

Serwis - Doradztwo - Kredyty - Części
MTD, Stihl, Stiga - PHU „SWISSPOL”
Stargard, Strachocin 44a - tel. 91 577 52 03
Stargard, ul. Czarnieckiego 10 - tel. 91 578 61 11

Sprzedam maszyny tartaczne

1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm)
do niewielkiego remontu – 6 000 zł.
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szlifierka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna,
silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł.

Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759
redakcja@dziennikstargardzki.pl

91 578 54 66

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

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

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

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

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