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Koronawirus w stargardzkiej fabryce Hiab

Pyrzyckie

1 zakażony, 7 osób w kwarantannie Ziemia przysypała
pracownika
We wtorek (19 maja), kierownictwo stargardzkiej fabryki Hiab otrzymało informacje
z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej o tym, że jeden z pracowników jest
zakażony koronawirusem. Firma od razu podjęła specjalne działania, kwarantanną
zostało objętych 7 osób, najbliższych współpracowników osoby zakażonej. Pomimo
tego faktu produkcja wciąż odbywa się zgodnie z planem.

W firmie Hiab odnotowano 1 przypadek zachorowania na koronawirusa. 7 osób
znalazło się w kwarantannie

Stargardzki oddział firmy Hiab
mieści się w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii.
Firma specjalizuje się w budowie
żurawi, być może fakt, że tylko u
jednego pracownika wykryto ko-

ronawirusa spowodowany jest
wcześniej wprowadzonymi specjalnymi zaleceniami. Pracownicy firmy po ogłoszeniu epidemii
nie udawali się na podróże służbowe, aby zmniejszyć kontakt

pomiędzy pracownikami rozciągnięto w czasie przerwy, a także zmniejszono liczbę osób przebywających na stołówce. Częstej
dezynfekcji podlegają urządzenia
oraz ciągi komunikacyjne, zakaz
jest również przyjmowania gości. Sanepid nie ujawnia w jakich
okolicznościach osoba pracująca
w Hiab została zakażona, wiadomo jednak, że 7 osób, które miały styczność z tym pracownikiem
zostało objętych kwarantanną.
WSSE sama prowadzi działania
mające ustalić osoby z najbliższego kontaktu pracownika, z kolei
firka Hiab ściśle współpracuje z
sanepidem i wykonuje wszystkie
zalecenia. Co najważniejsze dla
pracowników zakłady, pomimo
szczególnych środków bezpieczeństwa linia produkcyjna działa bez przeszkód, pracownikom
są wciąż przypominane najważniejsze zasady bezpieczeństwa,
jak np. bezpieczna odległość od
drugiej osoby. Pomaga w tym
fakt, że przy poszczególnych procesach w firmie nie wymagana
jest praca grupowa.
KR

Bezdotykowe odkażanie rąk
w pojazdach MPK
Nowość w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji. W pierwszych pojazdach pojawiły się bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk. To wygodny i bezpieczny sposób
na zachowanie higieny, która w czasie epidemii koronawirusa jest szczególnie ważna.

W pierwszych pojazdach MPK pojawiły się urządzenia do bezdotykowego
odkażania rąk

Do końca czerwca takie rozwiązania zostaną zainstalowane we wszystkich autobusach
spółki.
Na stargardzkie ulice wróciły już niemal wszystkie linie
komunikacyjne. W pojazdach
może jeździć więcej osób jed-

nocześnie – 30% wszystkich
miejsc, zarówno siedzących, jak
i stojących. Pasażerowie nadal
powinni jednak zachować szczególne zasady bezpieczeństwa,
m.in. zasłaniać nos i usta podczas podróży. MPK proponuje
także nowe rozwiązanie – bezdotykowe urządzenie do odkażania dłoni. Dezynfektory znajdują się w środkowej części autobusów. Po wejściu do pojazdu
wystarczy zbliżyć ręce do urządzenia, które automatycznie naniesie płyn antybakteryjny.
Bilety również można kupić
w bezpieczny – bezkontaktowy
– sposób. Pasażerowie korzystają z biletomatów w pojazdach i
Zintegrowanym Centrum przesiadkowym. Inna, równie wygodna opcja, to aplikacje mobilne – SkyCash, mPay i moBILET.
Mieszkańcy mogą również ku-

pić bilety w kasach: w ZCP (od
poniedziałku do piątku 6:0018:00 oraz w soboty 8:00-16:00),
przy ul. Moniuszki (od poniedziałku do piątku 6:00-16:00)
oraz przy ul. Tańskiego (od poniedziałku do piątku 6:00-12:00
i 14:00-18:00). Sprzedaż wróciła też w autobusach - u kierowców kupimy bilety jednorazowe
i dziesięcioprzejazdówki.
Warto pamiętać, że nadal
wszystkie drzwi w pojazdach są
otwierane wyłącznie przez kierowców. Ogrzewanie w autobusach jest wyłączone, a wnętrza
każdego dnia są dokładnie dezynfekowane. Pasażerowie korzystają tylko z drugich i trzecich drzwi. Ze względów bezpieczeństwa nie można też siadać z przodu autobusu, tuż za
kierowcą.
Info UM/opr red

Na placu budowy nowej drogi doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Podczas wykonywania prac na 34-letniego mężczyznę osunęła się ziemia.
Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek. 34-latek przebywał w wykopie o głębokości
3 metrów, w którym kładzione
są rury. W pewnym momencie z
nieustalonych na chwilę obecną
przyczyn na mężczyznę osunęła
się ziemia.
Mężczyzna doznał obrażeń
kończyn dolnych i klatki piersiowej. Śmigłowcem Lotniczego

Pogotowia Ratunkowego został
przetransportowany do szpitala
w Szczecinie.
Podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy stargardzkiej Policji poinformował,
że o całym zdarzeniu została
poinformowana inspekcja pracy oraz prokuratura. Policyjny
technicy zabezpieczyli miejsce
zdarzenia i zebrali ślady.

Na placu budowy na 34-latka osunęła się ziemia. Foto Stoją!Stargard

Zatrzymani przez
policjantów z
grupy „SPEED”

Urząd oferuje wsparcie w czasie epidemii
Urząd Miejski od początku wspiera mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców w trudnym okresie epidemii koronawirusa. Działania te widać na każdym kroku.
W obliczu epidemii większość
samorządów podjęła natychmiastowe działania i uruchomiła środki, które wspierają mieszkańców i
lokalnych przedsiębiorców w bezpośredniej walce z koronawirusem. Wśród nich jest Urząd Miejski w Stargardzie. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy do mieszkańców miasta, przede wszystkim seniorów, trafiło nieodpłatnie
kilka tysięcy maseczek ochronnych. Urzędnicy z miejskiego ratusza błyskawicznie zareagowali na potrzeby nie tylko mieszkańców, ale również podległych instytucji. Po interwencji radnej Rady
Powiatu Elżbiety Szumskiej, która 10 kwietnia.złożyła interpelację w sprawie ograniczonej ilości
środków ochronnych wśród pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie, co
spowodowane było chwilowymi
trudnościami w dostępności tych
produktów na rynku, urzędnicy
oraz kierownictwo MOPS zareagowali natychmiast. Do MOPS-u trafiło 290 szt. maseczek wielo- i jednorazowych oraz 1300 szt. rękawic
w różnych rozmiarach, a także 62
litry płynów dezynfekujących.
Maseczki potrzebującym stargardzianom dostarczała Straż Miejska. Akcja była skierowana przede
Ogłoszenie

Policjanci stargardzkiej grupy „SPEED” zatrzymali kolejnych kierujących, którzy naruszyli obowiązujące przepisy dotyczące przekraczania prędkości. Oprócz wysokich mandatów na ich konto trafiło 10 punktów karnych.
Dodatkowo jeden z nich nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
Patrolujący drogę w kierunku
Szczecina funkcjonariusze zatrzymali kierującą BMW, która
na odcinku na którym obowiązuje ograniczenie do 100
km/h poruszała się z prędkością
191 km/h. 26- latka została ukarana mandatem w wysokości
500,- złotych. Otrzymała również 10 punktów karnych.
Drugim zatrzymanym był
motocyklista. Mężczyzna na
tej samej trasie gnał 177 km/h.
Podczas kontroli okazało się, że
nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości
1000,- złotych.
podkom. Krzysztof Wojsznarowicz
91 573 09 96
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wszystkim do seniorów i to właśnie oni stanowili największą grupę
odbiorców. Maski zakupione przez
miasto są wielorazowe. Po użyciu
wystarczy je wyprać lub wyparzyć,
a następnie wyprasować przed kolejnym założeniem. Miasto przekazało również stroje ochronne dla
szpitala, pogotowia ratunkowego,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej. Urzędnicy z ratusza informowali również,
że maseczki są dostępne w sklepach, a firmy i instytucje potrzebujące zaopatrzyć się w takie zabezpieczenia mogą skorzystać też
z ofert wielu osób prywatnych, stowarzyszeń i przedsiębiorstw szyjących w Stargardzie.
Pomoc także dla przedsiębiorców
Radni Rady Miejskiej podjęli w
kwietniu decyzję, że zmieniając
budżet przeznaczą 1 milion złotych
na ratowanie miejsc pracy mieszkańców i wsparcie płynności lokalnych przedsiębiorstw. Bezpośrednio pomoc skierowana została przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy nie mogą uzyskać
wsparcia ze strony rządu. Wraz z
pieniędzmi z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego do stargardzkich firm, przede
wszystkim lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w

Urząd Miejski w Stargardzie

postaci preferencyjnych pożyczek
może trafić nawet 4 miliony złotych. Takie wsparcie pomoże właścicielom firm przetrwać najtrudniejszy czas. Za pośrednictwem
Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego przedsiębiorcy mogą uzyskać najnowsze wiadomości o dostępnych aktualnie narzędziach
pomocy. Urząd Miasta uruchomił

także platformę www.kupujlokalnie.stargard.pl, która wspiera lokalne firmy, ale również mieszkańców, którzy są w nich zatrudnieni.
Serwis skupia oferty stargardzkich
przedsiębiorców, zarówno ich produkty, jak i usługi. Są tam oferty
stargardzkiej gastronomii, sklepów
spożywczych czy kwiaciarni. Internauci dostają dane konkretnych

firm z naszego miasta wraz z odnośnikami do ich stron zewnętrznych
i fanpage’ów. Mieszkańcy mogą w
łatwy sposób kontaktować się z wybranym sklepem i dowiedzieć się,
jak mogą bezpiecznie skorzystać z
oferty. Na platformie przedsiębiorcy oferują również bony do zrealizowania w późniejszym terminie.
MP
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Kronika strażacka

Pożary traw, budynków gospodarczych
i pomoc dla pogotowia
W okresie od 9 maja do 19 maja jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie odnotowała łącznie 33 zdarzenia.
Wśród nich było 14 miejscowych zagrożeń, 16 małych pożarów, 1 pożar średni, (pożar trawy) oraz 2 fałszywe alarmy.
Pożary w większości przypadków dotyczyły traw i nieużytków oraz budynków gospodarczych.
W minionym okresie w zdarzeniach uczestniczyli również
strażacy z Ochotniczych Straży
Pożarnych.
15 maja strażacy z OSP w Starej Dąbrowie zostali zadysponowani do pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Grabowo. Dzień później w miejscowości Białuń strażacy pomagali ratownikom medycznym w
przeniesieniu chorego do karetki.
15 maja odnotowano jeszcze
dwa pożary. W miejscowości
Kolin w jednym z domków jednorodzinnych doszło do pożaru instalacji fotowoltaicznej. Na
miejscu zdarzenia działali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance.
Strażacy z Kolina zostali zadysponowani do pożaru baraku,
do którego doszło w miejscowości Krępcewo. W wyniku pożaru budynek spłonął doszczętnie.
Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
17 maja strażacy z Państwowej
Straży Pożarnej zostali zadysponowani do pożaru samochodu
osobowego. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Brzozowej i Żeromskiego.
W miniony wtorek 19 maja w
Krępcewie doszło do zdarzenia
drogowego z udziałem samochodów osobowych. W wyniku
zderzenia pojazdów jedna osoba doznała lekkich obrażeń ciała i została przetransportowana

Przedłużenie ul. Powstańców Warszawy nabiera kształtu. Na nowej drodze położono już pierwszą warstwę bitumiczną. Wykonano też m.in. kanalizację deszczową,
sanitarną i sieć wodociągową. Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, mieszkańcy os. Pyrzyckiego pojadą
tam jeszcze w tym roku.

Droga łącząca ulicę Powstańcow Warszawy z ulicą Broniewskiego nabiera
kształtu. Położono już pierwszą warstwę bitumiczną

15 maja strażacy zostali zadysponowani do pożaru baraku, do którego doszło w
Krępcewie. Foto. OSP Kolin

Inwestycja umożliwi połączenie ul. Powstańców Warszawy z
ul. W. Broniewskiego. Takie rozwiązanie ułatwi kierowcom zarówno wyjazd z osiedla, jak i powrót do domów. Nowa jezdnia
ma 7 m szerokości. Po obu stronach wykonane będą chodniki i

ścieżka rowerowa. Na skrzyżowaniu przedłużonej ul. Powstańców Warszawy i ul. W. Broniewskiego trwają również prace nad
budową ronda. W tym miejscu
wykonano już sieć energetyczną
i przepust pod drogą wojewódzką (ul. W. Broniewskiego).
Dodatkowo w ramach tej inwestycji mieszkańcy zyskają kolejny fragment osiedlowej drogi
z mini rondem – od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy
z ul. Miłą. Dzięki temu poprawi się komfort zarówno kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów. Łączny koszt wszystkich robót to prawie 7 000 000
zł. Miasto pozyskało na ten cel
ponad 3 300 000 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Info UM/opr red

Odeszli do wieczności...

19 maja w Krępcewie doszło do zderzenia aut osobowych. Jedna osoba została
poszkodowana. Foto. OSP Kolin

do szpitala. Na miejscu zdarzenia działali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Stargar-

dzie oraz strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kolinie.

17 maja na skrzyżowaniu ulicy Brzozowej i Żeromskiego strażacy gasili pożar samochodu osobowego. Foto. Stoją!Stargard.

W miejscowości Kolin strażacy z Kobylanki gasili pożar instalacji fotowoltaicznej. Foto. OSP Kobylanka

Na Pyrzyckim praca wre

Pochówki 18.05.2020
KRYSTYNA CAREWICZ, lat 95, zmarła 13.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 9.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 19.05.2020
ZOFIA MANTYK, lat 90, zmarła 14.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
BARBARA SZAJKOWSKA, lat 60, zmarła 14.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 20.05.2020
JÓZEFA OBLIK, lat 67, zmarła 17.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 9.00 na Nowym Cmentarzu
MARIAN TERKA, lat 85, zmarł 14.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
IRENEUSZ FOJUD, lat 81, zmarł 15.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 21.05.2020
KRYSTYNA MORDASIEWICZ, lat 82, zmarła 16.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
GREGOR SCHMUDA, lat 56, zmarł 22.03
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 22.05.2020
PIOTR KONDYJOWSKI, lat 64, zmarł 22.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 9.00 na Nowym Cmentarzu
STANISŁAW FEDORYSIAK, lat 85, zmarł 16.05
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu
JAN SIERSZYŃSKI, lat 70, zmarł 18.05
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
reklama

W Białuniu strażacy pomagali ratownikom medycznym w przeniesieniu chorego
do karetki. Foto. OSP Stara Dąbrowa
91 573 09 96
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„Od zależności ku samodzielności”

Stargardzkie Koło otrzymało 32 tys. zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie uzyskało dofinansowanie w ramach programu
„Od zależności ku samodzielności”, w wysokości 32 252,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na szkolenia i zajęcia dostosowane do potrzeb osób z
zaburzeniami psychicznymi, w tym z zakresu lagoterapii, dogoterapii, warsztatów fotograficznych i wizerunku.
Dwa stowarzyszenia z województwa zachodniopomorskiego znalazły się na liście podmiotów dofinansowanych w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja
2020 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Stargardzie oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w Gudowie otrzymają dotację o łącznej wysokości ponad 73 tys. zł. Głównym celem
programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji
życiowej w jakiej się znalazły. -

Cieszę się, że zachodniopomorskie stowarzyszenia z powodzeniem biorą udział w konkursach
ogłaszanych przez ministerstwa i
uzyskują dotacje na ważne cele
społeczne - mówi wicewojewoda
Marek Subocz.
Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Stargardzie otrzymało 32 tys.
252 zł na szkolenia i zajęcia dostosowane do potrzeb osób z
zaburzeniami psychicznymi, w
tym z zakresu lagoterapii, dogoterapii, warsztatów fotograficznych i wizerunku. Beneficjenci zadania uzyskają także możliwość skorzystania z pomocy
specjalistów w zakresie dietetyki oraz z pomocy prawnika.

Z kolei Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w Gudowie uzyskało dotację w wysokości 40 tys. 856 zł m.in. na organizację szkoleń dla rodzin osób
z zaburzeniami psychicznymi,
służących nabyciu niezbędnej
wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami. Ponadto zaplanowano działania zmierzające do rozwoju
zainteresowań i umiejętności
pozytywnie wpływających na
samoocenę uczestników. Osoby z zaburzeniami psychicznymi będą motywowane do udziału w różnorodnych formach aktywności sportowo-ruchowej.
KR

Środowiskowy Dom Samopomocy zarządzany przez Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie

MEN opublikowało najważniejsze wytyczne

Jak będą wyglądać egzaminy?
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz zawodowego w 2020 roku. Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca
br. kolei egzaminy zawodowe trwać będą od 22 czerwca niemal przez całe wakacje.

Egzaminy maturalne, ósmoklasistów oraz zawodowe będą przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności

Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji,
w których kolejno przedstawiono m.in.: kto może być obecny
na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania
z przyborów podczas egzaminów; wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących
udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym
zasady dotyczące zakrywania ust
i nosa; wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych
z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły
oraz sal egzaminacyjnych; wytyczne dotyczące możliwych moredakcja@dziennikstargardzki.pl

dyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu; wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania
egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji; wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u
członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego. Dokument
zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona
obligatoryjnie, a część ma formę
możliwych rozwiązań, z których
dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można
wprowadzić w danej jednostce.
Wytyczne obowiązkowe

Wśród wytycznych, które są
obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w
tym: obowiązek zakrywania ust
i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej; konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był
co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku; obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i
po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z
których korzysta więcej niż jeden zdający; konieczność korzystania przez każdego zdającego z
własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora,
itd.; wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą
uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed
salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego
zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej
właściwe w konkretnym kontekście. W wytycznych znalazły się
również m.in. szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowa-

dzania: egzaminu z udziałem nauczyciela wspomagającego; egzaminu w miejscu innym niż szkoła, w tym w domu zdającego – w
przypadku uczniów, którzy korzystają z takiego dostosowania
warunków przeprowadzania egzaminu; części ustnej egzaminu
maturalnego (przeprowadzanej
wyłącznie na wniosek zdającego, który musi przedstawić wynik egzaminu w postępowaniu
rekrutacyjnym do uczelni zagranicznej); egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i
egzaminu zawodowego w kwalifikacjach, w których rozwiązanie zadania lub zadań egzaminacyjnych wymaga bezpośredniego
kontaktu zdającego z inną osobą;
oraz wiele innych wskazań dotyczących rekomendowanego sposobu postępowania w sytuacjach
szczególnych, np. zdających, którzy ze względów zdrowotnych
nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką.
Dodatkowe informacje
Wprowadzenie
rozwiązań
opisanych w wytycznych będzie pociągało za sobą konieczność wprowadzenia zmian administracyjnych, technicznych
np. w systemach informatycznych służących do zorganizowania egzaminów oraz przyjęcia w

2020 roku szczególnych rozwiązań związanych z przeprowadzaniem egzaminów. Najważniejsze
z tych zmian zostały wskazane w
dokumencie w specjalnych polach. Dodatkowo w wytycznych
specjalnym symbolem oznaczono informacje, które zaleca się
przekazać zdającym na kilka dni
przed egzaminem, np. na stronie internetowej szkoły oraz informacje, które powinny zostać
ponownie przekazane zdającym
w dniu egzaminu. Oprócz dokumentu przygotowano również
plakat z najważniejszymi informacjami dla zdających, który dyrektor szkoły będzie mógł opublikować na stronie internetowej
szkoły lub wydrukować i umieścić w widocznym miejscu. Przypomnijmy, że zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminy maturalne rozpoczną się
8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od
16 do 18 czerwca br. W tym roku
nie będzie ustnych egzaminów
maturalnych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
(Formuła 2012 i Formuła 2017)
potrwa od 22 czerwca do 9 lipca,
a egzamin zawodowy (Formuła
2019) zaplanowany jest od 17 do
28 sierpnia.
KR
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Zdalne sesje Rady Miejskiej i Rady Powiatu

Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania

Wnioski można składać do 20 lipca
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje
typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Termin składania wniosków został wydłużony do 20 lipca, choć pierwotnie miał zakończyć się 20 kwietnia.

Do 20 lipca można składać wnioski w ramach programu - Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania

Stosownie do art. 67a ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 217, 300 i 695) decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, termin
składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, który miał się zakończyć
w dniu 20 kwietnia 2020 r., został wydłużony do 20 lipca 2020
roku. O dofinansowanie na nawadnianie gospodarstw mogą
ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. W związku z powyższym mogą zostać objęte
wsparciem następujące rodzaje

przedsięwzięć: wykonanie nowego nawodnienia; ulepszenie
istniejącej instalacji nawadniającej; ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem
nawadnianego obszaru. Pomoc
finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł,
przy czym refundacji podlega
50 proc. kosztów poniesionych
na realizację inwestycji (60 proc.
w przypadku młodego rolnika).
Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż
15 tys. zł. Planowane operacje
mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Realizację operacji
oraz ponoszenie kosztów kwalifikowalnych można rozpocząć
„na własne ryzyko” od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Więcej o programie
Zasady i kryteria przyznawania pomocy na inwestycje realizowane w obszarze nawadniania
w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” zostały zawarte w rozpo-

rządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia
2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach
rolnych” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 -2020 (Dz. U., poz.
1371 z późn. zm.).
O pomoc w ramach tego mechanizmu wsparcia może ubiegać się rolnik (np. osoba fizyczna), m.in. jeśli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym
gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha
i nie większej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych,
gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, położonego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że prowadzi
dział specjalny produkcji rolnej.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc przyznaje się na
operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą
w celach zarobkowych i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, rolnik będący osobą
fizyczną prowadzi działalność
rolniczą w celach zarobkowych,
jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

wniosku o przyznanie pomocy
uzyskał przychód ze sprzedaży
produktów rolnych w wysokości, co najmniej 5 tys. zł, udokumentowany fakturą VAT lub
fakturą VAT RR, lub wydrukiem
paragonu fiskalnego kas rejestrujących, lub dokumentacją
podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych (wyjątek od konieczności dokumentowania powyższego dotyczy
jedynie osób, które prowadzą
działalność rolniczą krócej niż
ww. 12 miesięcy). Do rodzajów
inwestycji podlegających wsparciu, należą inwestycje: dotyczące
ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej
na stanie wód co najmniej dobrym; dotyczące ulepszenia istniejących instalacji nawadniających lub elementu infrastruktury nawadniającej na stanie wód
mniej niż dobrym; w istniejącą
instalację, które wpływają jedynie na efektywność energetyczną, lub polegające na utworzeniu zbiornika, lub prowadzące
do wykorzystywania odzyskanej
wody, które nie wpływają na jednolitą część wód podziemnych
lub powierzchniowych; które
doprowadzą do powiększenia
netto nawadnianego obszaru, na
stanie wód co najmniej dobrym;
które doprowadzą do powiększenia netto nawadnianego obszaru i są połączone z inwestycjami w istniejącą instalację nawadniającą, na stanie wód mniej
niż dobrym. Wsparcie w obsza-

rze nawadniania w gospodarstwie udzielane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, które obejmują m.in.
wskazane poniżej koszty na potrzeby nawadniania w gospodarstwie. Zakres kosztów kwalifikowalnych w obszarze nawadniania obejmuje koszty: wykonania ujęć wody na potrzeby
nawadniania w gospodarstwie,
w tym studni lub zbiorników;
zakupu nowych maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, w
szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania
lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji
nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania
nawadnianiem; budowy, zakupu
lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych;
zakupu sprzętu komputerowego
i oprogramowania na potrzeby
nawadniania w gospodarstwie;
opłat za patenty lub licencje oraz
ogólne (związane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej). Każda inwestycja w nawadnianie powinna już mieć lub ma
mieć zainstalowany system pomiaru wody umożliwiający mierzenie zużycia wody w odniesieniu do wspieranej inwestycji.
KR

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grzędzicach

Inwestycja za blisko 2,5 mln zł
Trwają pracę przy Szkole Podstawowej w Grzędzicach, związane z rozbudową obiektu. Na terenie szkoły znajdują się już kontenery, które pomieszczą 4 sale lekcyjne, każda sala przeznaczona jest dla 24 uczniów. Budowa zostanie zakończona 20 czerwca br., jej koszt to 2 423 000,00 zł.
Przypomnijmy, że działania związane z budową dodatkowych pomieszczeń klasowych dla Szkoły Podstawowej
w Grzędzicach w zabudowie
modułowej z kontenerów zostały podjęte z inicjatywy Wójta Gminy Stargard. Działania
rozpoczęto w I kwartale 2019
roku. Podjęte działania podyktowane były potrzebami szkoły. - Uzgodnienia w tym zakresie prowadzone były z Dyrekcją
Szkoły Podstawowej w Grzędzicach. Podjęte decyzje uwzględ-

niają wszystkie czynniki mające
wpływ na możliwość wykonania
przez gminę tej inwestycji, zarówno w zakresie finansowym
jak i budowlano – funkcjonalnym – informuje zastępca wójta Dorota Mazur. Jak zauważa
rzecznik prasowy gminy Stargard, zabudowa modułowa rozbuduje szkołę o cztery sale lekcyjne, każda z nich może pomieścić 24 uczniów. - Zgodnie z wcześniej publikowanymi
materiałami dotyczącymi wykonywanej zabudowy modu-

łowej na terenie SP w Grzędzicach informuję, że budynek posiadał będzie cztery sale lekcyjne dla uczniów klas 0 - 3 wraz
z pomieszczeniami sanitarnymi,
szatniami, pokojem nauczycielskim, pomieszczeniami pomocniczymi. Sale przeznaczone są
dla 24 uczniów każda – mówi
Dorota Mazur. Wartość zadania została określona na kwotę 2 423 000,00 złotych brutto.
Planowany termin zakończenia
budowy to 20 czerwca br.

KR

7

22-28.5.2020

Rozładunek szkoły modułowej w Grzędzicach zdjęcie Damian Gralak
91 573 09 96

Wieści z gmin

Radni przyjmą kolejne
sprawozdania
W najbliższy wtorek (26 maja), o godzinie 9:00 rozpocznie się XVII sesja Rady Miejskiej w Stargardzie. Z kolei w środę (27 maja) o godzinie 10:00 rozpocznie się XVII sesja Rady Powiatu Stargardzkiego. Tak jak w przypadku poprzednich sesji i tym razem
obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli
w zdalnym trybie obradowania.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się zdalnie we wtorek 26 maja

Ocenią stan porządku
publicznego
Tym razem porządek obrad
jest dość „ szczupły”, ale i tak
radni pochylą się nad ważnymi
kwestiami dla mieszkańców. Obrady rozpoczną się od przyjęcia
protokołu z poprzedniej sesji, a
następnie od sprawozdania prezydenta miasta z pracy między
sesjami. W kolejnym punkcie
przedstawiona zostanie ocena
stanu porządku publicznego w
mieście za rok 2019 na podstawie
informacji przekazanych ze Straży Miejskiej, Prokuratury Rejonowej, Komendy Powiatowej
Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami radni rozpatrzą projekt
uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na
lata 2020-2035. Kolejnym punktem będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020.
Ostatnim planowanym punktem
obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji Programu współpracy miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2019 roku. Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest nie później niż do dnia 31 maja każdego
roku przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie
z realizacji programu współpraredakcja@dziennikstargardzki.pl

cy za rok poprzedni. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż
cele i zadania określone w Programie współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku zostały zrealizowane, władze miasta podjęcie niniejszej uchwały
uważają za zasadne. Obrady zakończą wolne wnioski radnych
oraz komunikaty.
110 tys. zł dla Starej Dąbrowy
Radni powiatowi po przyjęciu protokołu z obrad sesji z 22
kwietnia, wysłuchają sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Stargardzkiego między sesjami za okres od 23 kwietnia do
27 maja br. Kolejne dwie uchwały dotyczyć będą budżetu powiatu, radni podejmą odpowiednio
uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na
lata 2020-2030, a następnie w
sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok.
Kolejnym punktem będzie rozpatrzenie projektu uchwały w

sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stara Dąbrowa. Chodzi o dotację celową w
wysokości 110 157,79 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania pn.: „Przebudowa drogi
w miejscowości Stara Dąbrowa”.
W pozostałych punktach przedstawione zostaną sprawozdania,
informacje oraz oceny działalności poszczególnych instytucji. Na początek radni rozpatrzą projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok
2019. Kolejna uchwała dotyczyć
będzie przyjęcia informacji z realizacji w 2019 roku Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stargardzkim
na lata 2017-2020. Druga informacja dotyczyć będzie realizacji
w 2019 roku Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie
Stargardzkim na lata 2019-2021.
Oceniona zostanie także działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie i w Dzwonowie za 2019 rok. Radni rozpatrzą
także projekt uchwały w sprawie
przyjęcia sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych z zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020. Na koniec obrad
radni wyrażą zgodę na dokonanie zmian w składzie osobowym
Rady Społecznej działającej w
SPWZOZ w Stargardzie.
KR

Ogłoszenie

INFORMACJA
WÓJTA GMINY MARIANOWO
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje
się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu
Gminy Marianowo przy ul. Mieszka I 1 zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia obejmujące: części działki nr ewid.:
285/2 położonej w Dalewie oraz część działki nr
ewid. 154/1 położonej w Czarnkowie

Chociwel Karkowo
Animatorzy ze Stowarzyszenia „Otwarta Dłoń” w miejscowości
Karkowo realizowali dwa zadania. Jednym z nich było rozpoczęcie
realizacji projektu TV Karkowo. Drugim zadaniem było „Ile podróży tyle Bezpiecznych podróży – maseczki dla kierowców”. Oba zadania zostały zrealizowane w 100%. Dzieci miały świetną zabawę a
każdy kierowca otrzymał maseczkę.

Dolice
Już wkrótce świetlice wiejskie na terenie Gminy Dolice zostaną
przyozdobione kolorowymi kwiatami. Opiekunowie świetlic rośliny odbierają z Gminnego Centrum Kultury

Stara Dąbrowa
Wójt Gminy Stara Dąbrowa, Sylwia Kalmus-Samsel podpisała
umowę o dofinansowanie na przebudowę drogi w Starej Dąbrowie.
Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządych, z budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz ze
środków z budżetu Gminy Stara Dąbrowa.

foto. Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkanców

Kobylanka- Bielkowo
W miejscowości Bielkowo powstaje centrum rekreacyjno-sportowe. Boisko zostało już przygotowane. Teraz pod czujnym okiem
pani Sołtys Ewy Statecznej montowane są elementy placu zabaw i
elementy siłowni plenerowej.

8

Nr 30 (2070)

Rozstrzygnięto drugi nabór z PROW

Piotr Słomski, redaktor naczelny Dziennika Stargardzkiego w Kawiarence Politycznej Radia Szczecin

Zacięta dyskusja o dacie wyborów i 1000 plus na wakacje
W ubiegłą niedzielę gościem audycji publicystycznej „Kawiarenka Polityczna” na antenie Radia Szczecin był Piotr Słomski, redaktor naczelny Dziennika Stargardzkiego, reprezentujący Koalicję Polską (PSL-Kukiz 15). Do programu zostali zaproszeni również posłanka Katarzyna Kotula (Lewica),
poseł Artur Łącki (KO) oraz radny Zbigniew Bogucki (PiS). Rozmowę prowadził red. Andrzej Kutys.
Pierwszym tematem, o który
zapytano gości, była zmiana kandydata na prezydenta w Koalicji
Obywatelskiej. – Małgorzata Kidawa-Błońska zapłaciła ogromną cenę za swoją determinację w
walce o bezpieczne, wolne, powszechne, tajne i bezpośrednie
wybory – mówił Artur Łącki Powiedziała zdecydowane NIE
kombinacjom prezesa, pana Sasina i spółki. Wsparta przez Senat
i samorządowców doprowadziła
do przełożenia tych wyborów na
termin, który pozwoli przeprowadzić je w taki sposób, aby nie
straciły żadnego z wymienionych
przeze mnie przymiotników. Myślę, że potem M. Kidawa-Błońska
będzie bardzo dobrym prezydentem Warszawy – podkreślił Artur
Łącki.
- Nie mam zamiaru kopać po
kostkach kolegów z Koalicji czy
też z PO, ponieważ trzymam
kciuki za wszystkich demokratycznych kandydatów – zaznaczyła posłanka Katarzyna Kotula.
- Dzisiaj potrzeba Polsce kandydata koncyliacyjnego i wszystkie przesłanki mówią o tym, że
takim kandydatem, który jest
zdolny do koncyliacyjności czyli
do łączenia jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Natomiast zmiana
kandydata w Koalicji Obywatelskiej jest wewnętrzną sprawą tej
formacji politycznej – powiedział
Piotr Słomski.
- Platforma chciała zmienić
kandydata, ponieważ była już
pod nożem. Prawda jest taka, że
i ten kandydat i poprzednia kandydatka są słabymi kandydatami
– podkreślał Zbigniew Bogucki z
PiS.
Kolejnym tematem były już
same wybory prezydenckie. Na-

Piotr Słomski (Koalicja Polska - PSL-Kukiz 15)

Katarzyna Kotula (Lewica)

Artur Łącki (KO)

Zbigniew Bogucki (PiS)

dal nie wiadomo, kiedy zostaną
one ogłoszone.
- Teraz jesteśmy we władaniu
pani marszałek Witek i tak naprawdę nie wiemy jeszcze na kiedy ogłosi ona wybory. Koalicja
Obywatelska doprowadziła do
tego, że rząd nie mógł przeprowadzić wyborów, które byłyby przeprowadzone
niedemokratycznie, bo nie dla wszystkich. Partia opozycyjna wygrała ten bój z
partią rządzącą i doprowadziła do
tego, że te wybory będą takie, jakie być powinny – zaznaczał poseł A. Łącki.
Redaktor prowadzący audycję zapytał gości, czy według nich
wybory powinny się odbyć, jak to
jest przewidywane, 28 czerwca, 5
lipca czy 12 lipca.
- Przede wszystkim chcę tę sytuację ocenić z punktu widzenia
wyborcy, który dzisiaj nie wie na

czym stoi – stwierdził P. Słomski Nie znamy do tej pory dokładnej
daty wyborów. Nie może się tak
naprawdę zacząć właściwa kampania wyborcza. To jest bardzo
niedobre dla demokracji. Rządzący powinni dołożyć już wszelkich starań, aby ten impas zakończyć – podkreślił Piotr Słomski
- Nie będę się opowiadał za żadną datą z jednego prostego względu, że teraz ruch należy do tych,
którzy muszą tę datę wyznaczyć.
I oczywiście kampania, w sposób
jak najbardziej obiektywny będzie
przeprowadzona w ramach kryterium epidemiologicznego. Jeżeli
będziemy mieli datę, to będziemy
mogli się do niej odnieść – mówił
Piotr Słomski.
- PiS zafundował nam taką sytuację, w której mamy więcej pytań niż odpowiedzi. My też chcielibyśmy wiedzieć kiedy odbędą

się wybory. Jestem przekonana,
że PiS będzie chciało iść na szybki
termin, bo ma świadomość tego,
że Andrzej Duda będzie tracił w
sondażach, co zresztą jest już widoczne – powiedziała posłanka
Katarzyna Kotula.
- Oczywiście, że dla nas najlepszą datą będzie data najpóźniejsza
– zaznaczał A. Łącki - Bo wszyscy kandydaci, poza panem prezydentem, w czasie pandemii nie
mogli robić swojej kampanii, dostosowali się do przepisów i nie
spotykali się z wyborcami. Jedyną osobą, która robiła kampanię
był pan prezydent, który jeździł,
otwierał, przecinał wstęgi, itd.
Tak więc dla wszystkich kandydatów demokratycznych, data jak
najpóźniejsza. A jak zrobi pani
marszałek Witek? pewnie odwrotnie… – mówił Artur Łącki.
- Nie ma większej różnicy, czy
to będzie 28 czerwca, 5 lipca czy
12 lipca. Moim zdaniem najlepiej
dla polskiej demokracji byłoby,
żeby te wybory odbyły się jak najszybciej. I to już nie jest kwestia
tego, czy ktoś będzie miał wyższe
lub niższe słupki w sondażach –
mówił Zbigniew Bogucki.
Ostatnim zagadnieniem dyskutowanym w audycji była sytuacja
ekonomiczna wywołana pandemią oraz bon 1000 plus na wakacje.
- Tekturowe tarcze nie pomogły, zajmowały się głównie zmianą prawa łowieckiego. Wspierajmy lokalne biznesy, umówmy się
do fryzjera, kupmy kawę, wyjdźmy z rodziną do restauracji, jedźmy nad morze. W ramach obowiązującego reżimu sanitarnego,
wspierajmy małe, lokalne i średnie przedsiębiorstwa – dodała posłanka K. Kotula.

- Gdy przedsiębiorcy dostają
pieniądze, to albo obcina im się
połowę lub całą stawkę ZUS, albo
dofinansowuje im się pensje, bo
chodzi o to, by utrzymać pracownika w pracy. Przedsiębiorca dostaje subwencję, ale tylko jeśli zadeklaruje, że utrzyma konkretną
liczbę miejsc pracy. Nie ma żadnego projektu, który by wspomagał utrzymanie firmy. Natomiast
jeśli chodzi o bon, to okazuje się,
że nie wszyscy ten bon dostaną,
bo trafi on tylko do ludzi na etatach i jeszcze pracodawca będzie
musiał do tego dokładać. Rząd
próbuje coś pomóc, ale mu to nie
bardzo wychodzi – mówił Artur
Łącki.
- Pojawił się bon, oczywiście
jest to pewna forma wsparcia,
skierowana dla konkretnej grupy osób, które są na etacie – dodawał P. Słomski - Zdaje się, że
celem tego jest ożywienie gospodarcze, zwłaszcza jeśli chodzi o
miejscowości turystyczne. Warto by jednak wspomnieć o tych,
których kryteria tego bonu nie
obejmują. Jest to pytanie dla rządzących, żeby nie podzielić społeczeństwa, gdy jedni dostaną, a
drudzy będą pokrzywdzeni – mówił P. Słomski.
- Rząd PiS wprowadził najszybciej w Europie patrząc na rozwój
epidemii różnego rodzaju rozwiązanie i dla pracowników i przedsiębiorców. Tarcza kryzysowa, zarówno I, II jak i III, kiedy to nastąpiło dofinansowanie o blisko
100 mld zł dla przedsiębiorców
jest odpowiedzią na kryzys. Ta
odpowiedź ma realne i wymierne odzwierciedlenie we wskaźnikach ekonomicznych – zaznaczał
Z. Bogucki.
(Red)

Na Śniadeckiego powstaną nowe mieszkania i żłobek
Trwa budowa 24 mieszkań przy ul. J. Śniadeckiego 17 – kolejnej inwestycji realizowanej przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Już za kilka miesięcy wprowadzą się tam pierwsi lokatorzy. Dodatkowo na parterze budynku będzie żłobek, który zapewni opiekę 48 dzieciom.
Łączna
powierzchnia
użytkowa wszystkich mieszkań
to niemal 1 200 m2. Lokale o
wysokim standardzie wynajmą osoby, które są uprawnione
do otrzymania mieszkania komunalnego. Budynek przy ul.
J. Śniadeckiego 17 ma cztery
kondygnacje – w tym użytkowe poddasze. Na parterze już od
września będzie działał żłobek
prowadzony przez Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci.

Nowy budynek stanął w cichej, spokojnej lokalizacji na os.
Lotnisko. Niedaleko znajduje
się już istniejące osiedle, w pobliżu są przystanki autobusowe,
szkoła i sklepy. Na tę inwestycję
STBS pozyskał prawie 2 900 000
zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spółka
planuje już budowę kolejnych
mieszkań w tej okolicy – tym razem przy ul. J. Śniadeckiego 13.
Info UM/opr red

W budynku przy Śniadeckiego powstaną 24 nowe mieszkania. Na parterze będzię znajdował się żłobek
91 573 09 96
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Ponad 3 mln zł dla gmin z naszego powiatu
Ponad 55 mln zł to środki z PROW 2014-2020, które przeznaczone zostaną na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. W sumie 6 gmin z powiatu stargardzkiego otrzymało dofinansowanie, jego łączna
kwota wyniosła ponad 3 mln zł. Najwyższe dofinansowanie trafiło do gmin Stargard oraz Kobylanka, na przebudowę stacji wodociągowej i ujęcia
wody w Ulikowie oraz przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku Reptowo-Niedźwiedź.
Wspierana będzie m.in. budowa, przebudowa lub doposażenie oczyszczalni ścieków, również tych przydomowych, ujęć
wody, instalacji do osadów ściekowych. - To ważne dla mieszkańców inwestycje, które wpłyną na podniesienie standardu
ich życia. Dzięki tym działaniom zachowane zostanie bezpieczeństwo sanitarne i ekologiczne, polepszy się jakość wody
pitnej – mówi wicemarszałek
województwa Olgierd Kustosz.
Na liście rankingowej znalazły
się 52 projekty, które będą realizowane przez zachodniopomorskie gminy i spółki. Minimalna
wartość dofinansowania projektu to ok. 130 tys. zł, maksymalna
wynosi prawie 2 mln zł. Łączna
pula środków dla tego zadania
w drugim naborze to ponad 55
mln zł. Beneficjenci otrzymają
dofinansowanie m.in. na budo-

wę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę
lub odprowadzania i oczyszczania ścieków – oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji
zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, instalacji do osadów ściekowych.
Pomoc finansowa może być
przeznaczona także na zakup i
montaż urządzeń oraz instalacji
kanalizacyjnych lub wodociągowych. Pośród tych 52 projektów
znalazły się te realizowane na terenie powiatu stargardzkiego –
łącznie mowa o 6 projektach i
łącznej kwocie dofinansowania
3 065 042,00 zł. Najwyższe dofinansowanie pośród gmin z powiatu stargardzkiego, bo wynoszące 1 227 845,00 zł otrzymała

gmina Stargard. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę stacji wodociągowej i ujęcia
wody w Ulikowie. Projekt został oceniony na 14 punktów i
zajął na liście 52 projektów 47.
miejsce. Druga pod względem
wysokości dotacji jest gmina
Kobylanka, która przebuduje i
rozbuduje sieć wodociągową na
odcinku Reptowo-Niedźwiedź.
Dotacja wyniesie 977 876,00 zł,
projekt ten uzyskał 13 punktów
i zajął 50. miejsce na liście beneficjantów. Najwyższą uzyskaną liczbę punktów miał projekt
gminy Chociwel – przebudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo, który zajął 7. miejsce. Gmina Chociwel
na wskazane zadanie uzyskała
najniższą pośród gmin z naszego powiatu dotacje w wysokości 132 862,00 zł. Na 15. miejscu listy znalazła się gmina Stara

Kolejne inwestycje
w Parku Przemysłowym
Nowoczesnych Technologii
Ponad 20 ha działek zostanie kompleksowo uzbrojonych. Dzięki temu możliwe będzie pozyskanie nowych przedsiębiorców i dalszy rozwój Stargardu. Także pracownicy
PPNT skorzystają – będą poruszać się po komfortowych chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych.
Roboty budowlane pochłoną przeszło 27 000 000 zł.
Miasto zdobyło na ten projekt
dofinansowanie ze środków
unijnych – prawie 23 000 000
zł. W PPNT rozpoczęły się
już pierwsze prace. Płyty betonowe są kruszone. Materiał
zostanie wykorzystany jako
warstwa podbudowy nowych
dróg wewnętrznych – powstaną 3 odcinki jezdni o łącznej
długości prawie 1,5 km. Wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej. Teren będzie oświetlony, a wzdłuż nowej jezdni
znajdą się chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.
Kolejne tereny inwestycyjne w PPNT są przygotowywane przede wszystkim z myślą
o małych i średnich przedsiębiorstwach. Stargard to dobre
miejsce zarówno dla działalności i rozwoju zarówno duredakcja@dziennikstargardzki.pl

żych, jak i nieco mniejszych
firm. Kompleksowe uzbrojenie działek w PPNT zwiększa
atrakcyjność tych terenów dla
przyszłych przedsiębiorców.
Ważny jest również komfort
pracowników. Dzięki rozbudowie infrastruktury drogowej wygodnie i bezpiecznie
docierają do pracy – komunikacją miejską, rowerem, własnym samochodem lub pieszo.
Zadanie wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
20142020 „Gospodarka, innowacje,
nowoczesne technologie”, działanie 1.11 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz
rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
Info UM/opr red

Pierwszym etapem prac jest kruszenie
betonowych płyt

W sumie 6 gmin z powiatu stargardzkiego otrzymało dofinansowanie, jego łączna
kwota wyniosła ponad 3 mln zł

Dąbrowa i jej zadanie budowy
odcinka kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Łęczyca oraz
przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Storkówko, ocenione na 21
punktów. Gmina Stara Dąbrowa na ten cel uzyskała dofinansowanie z PROW w wysokości
284 077,00 zł. Na 22. miejscu
po uzyskaniu 20 punktów znalazł się projekt gminy Dobrzany
– przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ognicy na dz. geod.
397/3 oraz stacji podnoszenia
ciśnienia w Bytowie na dz. geod.
nr 194 obr. Bytowo. Ta inwestycja otrzyma wsparcie w wysokości 216 893,00 zł. Z kolei gmina
ogłoszenie

Suchań otrzyma 225 489,00 zł
na przebudowę stacji uzdatniania wody w Wapnicy poprzez
wymianę urządzeń technologicznych. Projekt ten oceniono
na 15 punktów i zajął 44. miejsce
na liście. Dodajmy, że w wyniku
przeprowadzonego w 2016 roku
pierwszego naboru wniosków
na działania związane z gospodarką wodno-ściekową dotacje
przyznano 36 inwestycjom na
łączną kwotę ok. 43 mln zł. Razem na inwestycje wodno-kanalizacyjne w województwie zachodniopomorskim z udziałem
PROW 2014-2020 przeznaczono prawie 100 mln zł.
KR
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30 rocznica pierwszych wyborów samorządowych (27 maja 1990)

Waldemar Gil „Samorządność stanowi niezbędny
element budowania i utrwalania demokracji”
W przededniu 30 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych i reaktywacji tym samym po 50 latach samorządu terytorialnego na poziomie
gminnym, przypominamy i te wydarzenia i lokalnych ludzi Solidarności, którzy ten historyczny przełom w praktyce zrealizowali.

Inauguracyjne posiedzenie I kadencji Rady Miejskiej. Przemawia Waldemar Gil, ówczesny prezydent Stargardu Szczecińskiego.

Potrzeba prawdy
Wybory samorządowe 27 maja
1990 roku, to pierwsze w pełni
wolne i niesfałszowane wybory,
jakie odbyły się w Polsce w okresie po drugiej wojnie światowej.
Wyłoniły one składy Rad Gmin,
które stanowiły organy odrodzonego po 50 latach samorządu terytorialnego. Wszystko to stało się możliwe dzięki ludziom
Solidarności, którzy również
na naszym gminnym poziomie
przeprowadzili te rewolucyjne
zmiany. Dzisiaj w przededniu 30
rocznicy pierwszych wyborów
samorządowych, przypominamy i tych odważnych ludzi i te
historyczne wydarzenia. Przypomnienie to jest tym bardziej
konieczne, że od kilku lat obserwujemy, motywowane politycz-

nie, próby napisania tej historii
„od nowa”, czyli w istocie jej sfałszowania i to zarówno w zakresie faktów dotyczących zdarzeń
a zwłaszcza osób, jak i ocen.
Odzyskanie samorządności
Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce, po ponad
50 latach przerwy, to jeden z
ważnych efektów solidarnościowej rewolucji prowadzący do
odzyskiwania, także w praktyce
ustrojowej, suwerenności i wolności. W sensie prawnym było
to możliwe dzięki uchwaleniu
przez sejm 8 marca 1990 roku
ustawy o samorządzie gminnym.
Dała ona podstawy społecznościom lokalnym do zarządzania
częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowa-

nia o wydatkach. To epokowa
zmiana w stosunku do poprzedzającego okresu, gdy wszystko
co publiczne było „państwowe”
a mienie komunalne, w sensie
prawnym, nie istniało. Władza
była scentralizowana i zhierarchizowana, podporządkowana
centrali wraz z jej lokalnymi reprezentantami. W istocie i tak
była to tylko fasada, ponieważ
realna władza była poza formalną strukturą urzędów państwowych i lokalizowała się w komitetach PZPR od szczebla centralnego po gminny czy nawet
zakładowy.
Statystyka wyborcza
Wybory do rad gmin odbyły
się 27 maja 1990 roku i przeprowadzono je do 2383 rad gmin.
Na ogólną liczbę 52 037 manda-

tów kandydowało 147 389 kandydatów, wybrano spośród nich
51 987 radnych do rad gmin (nie
wszystkie mandaty zostały obsadzone). W kampanii wyborczej
uczestniczyło ok. 2000 partii i
ugrupowań politycznych oraz
organizacji. Frekwencja wyborcza wynosiła 42 proc. Liczba oddanych głosów nieważnych nie
przekraczała 2 proc. W wyniku
wyborów poszczególne komitety otrzymały następujące poparcie: Komitety Obywatelskie
„Solidarność” - ok. 53,1 proc.
głosów; lokalne komitety wyborców - 24,7 proc. głosów; Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,3
proc. głosów; Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej - 2,7
proc. głosów; Stronnictwo Demokratyczne - 2,1 proc. głosów;
Konfederacja Polski Niepodległej - ok. 1 proc. głosów
Czas I wyborów we wspomnieniach naszych samorządowców
We wspomnieniach Waldemara Gila, prezydenta Stargardu Szczecińskiego w I kadencji
tamten czas wyglądał następująco – W trakcie kampanii były
m.in. spotkania otwarte w amfiteatrze, ale istotną rzeczą, która
utkwiła w mojej pamięci i często ją sobie przypominam było
nasze przygotowanie do wyborów wraz z podpisaniem deklaracji wyborczej stargardzkiego
Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „Solidarność”.

Pod takim właśnie szyldem szliśmy do tamtych pierwszych samorządowych wyborów. We
wspomnianej deklaracji zawarliśmy m.in. naszą wolę przystąpienia do UE. Po prostu chcieliśmy znaleźć się w pełni demokratycznym świecie – wspomina
Waldemar Gil - Przede wszystkim była to zdrowa ocena sytuacji, wielkiej potrzeby zarówno
gospodarczej jak i społecznej w
działaniu na rzecz miasta. Ale
była też nadzieja, że nasza samorządność jest niezbędnym
elementem do dalszego budowania i utrwalania demokracji. Towarzyszył nam w tamtym czasie ogromny entuzjazm.
Były to wybory oparte już o dobre zasady ustrojowe. Mieliśmy czytelną ustawę o samorządzie gminnym a także klarowne
przepisy przejściowe wprowadzające tę ustawę. Nasz Komitet zdobył 32 na ogólną liczbę
36 mandatów. 4 osoby reprezentowały inne komitety. Nie można jednak mówić o jakichś antagonizmach. Inauguracyjna sesja rady odbyła się w pierwszych
dniach czerwca. Bez problemu
udało się też utworzyć prezydium rady. Jednocześnie już po
wyborach mieliśmy rewolucyjną sytuację prawną. Pracownicy
urzędów terenowych szczebla
podstawowego zostali z urzędu
zwolnieni. My jednakże mieliśmy prawo do zatrzymania tych
pracowników. Większość ludzi
zdecydowała się pozostać w samorządzie. Zdaje się, że były
pewne obawy, jak będzie z tą
nową władzą. Okazało się, że z
dnia na dzień wzbudziliśmy w
podległych nam urzędnikach
entuzjazm – podkreśla Waldemar Gil.
- Ta pierwsza kadencja kojarzy mi się z potężna falą aktywności i dążenia do poszukiwania
zadań do wykonania. Zarówno członkowie Rady Miejskiej,
jak i pracownicy urzędu wykazywali od początku ogromną chęć działania. To byli wspaniali ludzie, którzy starali się
rozwiązywać problemy. Mieliśmy sporo inicjatywnych pomysłów. Sam samorząd zaś otrzymał taką formę zadań, że czego prawo nie zabraniało, bądź
nie przekazywało na inne organy, to mogło się to znaleźć w sferze działań samorządu gminne91 573 09 96

I historyczna kadencja Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim

go. Mogę powiedzieć, że rzeczywiście skorzystaliśmy z tamtych
prawnych rozwiązań. Budowaliśmy potężny majątek miasta. Z
mojej inicjatywy, po przekonaniu wielu samorządowców, zostało podpisane porozumienie z
gminą Stargard i wojewodą, na
mocy którego przejęliśmy mienie posowieckie po garnizonie
rosyjskim. W ten sposób powiększyliśmy obszarowo miasto o jedną trzecią, tworząc przy
tym koncepcję nowego zagospodarowania. Ludzie pracowali z potężnym zaangażowaniem
pomagając nowemu wydziałowi
sądowemu ksiąg wieczystych,
żeby móc przejmować mienie
zakładając księgi wieczyste. Aby
uporządkować to wszystko zatrudnialiśmy nawet pracowników i oddelegowaliśmy do sądu,
żeby móc przejmować mienie
na własność gminy, a z drugiej
strony mieć możliwość sprzedaży, czyli iść także w kierunku
prywatyzacji. Opisywany pomysł stargardzki był praktycznie wzorem kształtowania się
samorządności dla całego kraju.
Sądzę, że pokazywaliśmy krystalizującym się w tamtym czasie władzom rządowym, że samorządy mogą w nawet lepszy
i efektywniejszy sposób zarząredakcja@dziennikstargardzki.pl

dzać gminą niż centralne władze – mówi Waldemar Gil.
Swoimi wspomnieniami podzielił się także inny wieloletni samorządowiec i znany stargardzianin Zdzisław Rygiel Senior, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej I kadencji – Wtedy
po przemianach ustrojowych
wszystko było na, można powiedzieć, wznoszącej fali. Szliśmy do tych wyborów jako jedna, dobrze się rozumiejąca organizacja ludzi Solidarności, w
ramach Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S”.
Rozwijaliśmy współpracę w zespole, który był przygotowany do zajęcia się sprawami samorządowymi. To było wielkie
zwycięstwo, można powiedzieć
nawet, że wyborczy nokaut, bo
wzięliśmy 32 z 36 mandatów.
Mieliśmy zresztą już wtedy głośne nazwiska, jak Zbigniew Petri, Roman Kierys, Waldemar
Gil czy Janusz Bielewicz. Stanowiliśmy razem lokomotywę tego komitetu wyborczego.
Wszyscy, od początku trwania I kadencji podeszli do sprawy budowania samorządu bardzo profesjonalnie – wspomina
Zdzisław Rygiel Senior.
Piotr Słomski

Lokalna promocja u Błękitnych
Kibice piłkarscy z naszego miasta z niecierpliwością czekają na mecze ulubionej drużyny. Błękitni wracają na murawę na początku czerwca, a już dzisiaj przygotowali dla
fanów coś specjalnego. Na platformie www.kupujlokalnie.stargard.pl czeka zniżka.
Wszystkie klubowe gadżety można teraz kupić taniej o 10%.
Warto skorzystać z oferty i zaopatrzyć się w niezbędne fanty jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 91
573 22 89 albo skontaktować

się mailowo: klub@blekitni.
stargard.pl lub przez profil Błękitnych na Facebooku. Klub
przygotował dla kibiców wszystko, czego potrzebują. Są szaliki,
koszulki, ale także m.in. propor-

czyki. Dzięki zakupom na platformie każdy fan może przygotować się do sezonu – a przy tym
zaoszczędzić.
Info UM/opr red
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Seniorzy z DPS
w Dolicach będą
realizowali kolejne
projekty
Fundacja Milon Lidii i Tomasza Sobolewskich otrzymała
na ten cel blisko 200 tys. zł z rządowego funduszu. Przyznana kwota przeznaczona zostanie na kupno wyposażenia, organizację wyjazdów oraz warsztatów i zajęć o
charakterze edukacyjnym i kulturalnym, dedykowanych
podopiecznym DPS.
To nowy etap projektu, realizowanego przez Fundację
MILON od ubiegłego roku.
Wszystkie podjęte już wtedy
działania, zauważone przez resort rodziny i polityki społecznej, mają zapobiegać wykluczeniu społecznemu seniorów.
Aktywnym partnerem projektu realizowanego w Dolicach,
jest również Powiat Stargardzki. Założenia programu okazały się zbieżne z profilem działalności DPS Dolice. Mimo stanu
epidemii, wolontariusze fundacji rozpisali szczegółowo na dni,
tygodnie i miesiące program zajęć dla seniorów, które zostaną
w pełni zrealizowane po zdjęciu części zakazów oraz obostrzeń- przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa sanitarnego podopiecznych DPS.
W ramach ubiegłorocznej
programu zajęć, seniorzy mieli
okazję uczestniczyć w warsztatach rekreacyjnych, prowadzonych w scenerii przelewickiego
Ogrodu Dendrologicznego. Stałym punktem okazało się także
wspólne wiosenne i letnie grillowanie na dziedzińcu DPS. Se-

niorzy wspomagani przez wolontariuszy, urządzali także na
nowo trawniki, działki i rabatki wokół budynku placówki w
Dolicach, realizując w ten sposób program zajęć ogrodniczych. Dopełnieniem ogrodniczej części projektu okazały się
ubiegłoroczne, plenerowe koncerty organizowane w ramach
Festiwalu Hortensji. Stały punkt
programu stanowiły też podróże turystyczne i edukacyjne, po
urokliwych szlakach Pomorza
Zachodniego.
Tegoroczna dotacja przyznana Fundacji MILON umożliwi kontynuację rozpoczętych w ubiegłym roku projektów i zajęć, a także zakup kolejnego sprzętu pomocnego we
przedsięwzięciach, realizowanych wspólnie z podopiecznymi DPS. Dzięki zrealizowanym już projektom codzienność w dolickim DPS zyskała
nowe barwy, przynosząc radość
i wytchnienie, mimo trudnegoszczególnie dla seniorów- czasu
pandemii.

ArtFestiwal w nietypowej
odsłonie
Już po raz czwarty artyści z naszego miasta pokażą swoją twórczość szerokiemu gronu
odbiorców. Tym razem nie możemy się spotkać na ulicach Stargardu, ale z pomocą
przychodzi internet. Wirtualny festiwal rozpocznie się w sobotę (23.05.) o 12:00.
Na stronie internetowej Stargardzkiego Centrum Kultury
będzie można znaleźć ponad 70
twórców, którzy zostaną podzieleni na kilka tematycznych kategorii – m.in. fotografia, malarstwo, rzeźba, ale także muzyka i
teatr. Artyści przygotowali różne
formy prezentacji. Internauci zobaczą zarówno zdjęcia, jak i filmy
oraz prezentacje multimedialne.
W łatwy sposób – tym razem bez
konieczności przemieszczania
się po całym mieście – wirtualnie przejdą od jednego twórcy do
kolejnego. Wszystkie propozycje
będą dostępne przez cały weekend. Aby wziąć udział w tegorocznym ArtFestiwalu, wystarczy
wejść na stronę www.sck.stargard.pl/artfestiwal#gth.
Każda edycja ArtFestiwalu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców. Bliskość
sztuki, która wypełnia stargardzkie parki, ulice i pracownie, tworzy wyjątkową atmosferę w całym
mieście. To wydarzenie, które na
stałe wpisało się w kalendarz kulturalny Stargardu. W związku z
epidemią koronawirusa festiwal
nie może się odbyć w tradycyjnej – plenerowej formie. Tym razem artyści zaprezentują się wirtualnie.
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Rozgrywki odwołane, to i dotacje mniejsze...

Gmina Stargard przyznała środki na sport
Niedawno gmina Stargard opublikowała wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu. Dotacje
przyznano 8 zespołom sportowym, jej łączna suma to 210 tys. zł, choć kluby wnioskowały o dotacje w sumie 150 tys. zł wyższą. Największe środki
trafią do klubów LZS Orzeł Grzędzice (50 tys. zł) i KP Orzeł Małkocin (40 tys. zł). Najbardziej niezadowoleni mogą być osoby związane z klubem
LZS Orzeł Pęzino (14 tys. zł).
Wójt Gminy Stargard ogłosił
wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na
terenie Gminy Stargard w 2020
r. Podmioty, których oferty zostały wybrane w postępowaniu
konkursowym zobowiązane są
w terminie do 14 dni od dnia
ogłoszenia wyników konkursu dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania
umowy w tym zaktualizowany
kosztorys realizacji zadania oraz
zaktualizowany opis zadania (jeśli dotyczy), które będą stanowić
załącznik do umowy w przypadku uzyskania dotacji w kwocie
niższej niż wnioskowana. Tak
się składa, że dotyczy to wszystkich podmiotów, gdyż żaden z
klubów sportowych nie otrzymał takiej kwoty, o jaką wnioskował. Trudno się jednak dziwić, ze względu na pandemię
rozgrywki sportowe zostały zawieszone lub całkowicie odwołane. Zatem przeznaczone środki kluby przeznaczą na nadcho-

dzące sezony. Ponadto, w przypadku zmiany danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
należy złożyć oświadczenie oraz
załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub
innego rejestru albo ewidencji
właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego. Niezłożenie zaktualizowa-

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Asystentka/Sekretarka Burmistrza
Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert

Na wykonywanie prac geodezyjnych
i kartograficznych dla gminy Nowogard
1. Zamówienie obejmuje:
- scalenie działek,
- podział działek,
- wznowienie i stabilizacja granic działek
2. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami ogłoszenia na stronie
www.bip@nowogard.pl, w zakładce „zamówienia publiczne
spoza ustawy”
3. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta do
25 maja 2020 roku do godz.10.00,
w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem
kopertach z dopiskiem: „oferta na wykonanie prac geodezyjnych i
kartograficznych dla gminy Nowogard”.
4. Dodatkowych informacji udziela Pan Wasilewicz Grzegorz,
tel. 913926225, e-mail: sekretarz@nowogard.pl pokój 202.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku
będzie odpowiedzialna za:
• Organizację pracy sekretariatu;
• Nadzór nad przepływem dokumentów;
• Współpraca ze wszystkimi wydziałami ;
Od osoby na wyżej wymienionym stanowisku oczekujemy:
•
•
•

KR

Około 60 ton majątku, który należało zabezpieczyć i wywieźć; 4 tysiące pieczołowicie zapakowanych kartonów ze zbiorami; ponad 600 metrów kwadratowych zajętej powierzchni magazynowej w „Czerwonych Koszarach” i trwająca dwa miesiące operacja pn. „Wielka wyprowadzka” – to wszystko
złożyło się na potężne organizacyjne wyzwanie,
jakie stanęło przed załogą Książnicy Stargardzkiej.
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ogłoszenie

ogłoszenie

wanych środków to 356 921,90
zł. Największe dofinansowanie
z otwartego konkursu ofert trafi do LZS Orzeł Grzędzice – 50
000 zł, klub wnioskował o środki w wysokości 64 406,00 zł. Na
wsparcie w wysokości 40 000 zł
może liczyć KP Orzeł Małkocin, który wnioskował o dotacje
w wysokości 78 100,00 zł – była
to najwyższa wnioskowana kwo-

Wielka wyprowadzka Książnicy Stargardzkiej

Info UM/opr red

Info Starostwo Powiatowe/opr
red

nych dokumentów we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z realizacji zadania publicznego i przyznanej dotacji. W sumie dotacja
została przyznana dla 8 klubów
sportowych z gminy Stargard,
na ten cel gmina przeznaczyła
210 tys. zł, a to o blisko 150 tys.
zł mniej niż wnioskowały kluby, gdyż łączna kwota wniosko-

ta dotacji. Po 27 tys. zł otrzymają
zespoły LZS WODR Barzkowice
oraz LZS Pomorzanin Krąpiel.
W przypadku Barzkowic klub
wnioskował o 40 000,00 zł, natomiast Pomorzanin Krąpiel starał się o dotacje w wysokości
44 930,00 zł. Na piątym miejscu pod względem wysokości
dotacji jest LZS Dęby Rogowo,
klub otrzymał 20 tys. zł, a wnioskował o niewiele więcej – 24
440,90 zł. O prawie połowę niższą dotację uzyskał zespół LZS
Zorza Tychowo, który wnioskował o 31 015,00 zł, a dotacja wyniosła 17 tys. zł. Blisko otrzymania wnioskowanej kwoty dotacji był klub LZS Sparta Skalin,
który starał się o 18 930,00 zł, a
otrzymał z gminnej kasy 15 tys.
zł. Najbardziej niezadowoleni
mogą czuć się działacze klubu
LZS Orzeł Pęzino, którzy wnioskowali o 55 100,00 zł, a otrzymali czterokrotnie niższe środki,
wynoszące 14 000,00 zł.

Zdolności organizacyjnych;
Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole;
Dyspozycyjności, obowiązkowości, zaangażowania;

Jeśli szukasz stabilnej pracy zadzwoń
tel. 91 392 62 04
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 5 do dnia
21 maja 2020 roku, w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem
kopertach z dopiskiem: „Specjalista w wydziale kancelarii”.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami
ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce „wolne stanowiska.
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka, tel. 913926204,
e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.
91 573 09 96

Pracownicy pakowali wszystkie księgozbiory dostępne w wypożyczalni

Była to czasochłonna i pracochłonna operacja logistyczna i
transportowa jakiej Stargard od
dawna nie widział. Duże biblioteki – a taką jest właśnie stargardzka książnica – ze względu na specyfikę, różnorodność
i przede wszystkim mnogość
swoich zbiorów należą do instytucji, które są najtrudniejsze do
przeniesienia w inne miejsce.
Wszystko rozpoczęło się 2 marca
kiedy Książnica zamknęła swoje
podwoje i jej pracownicy rozporedakcja@dziennikstargardzki.pl

częli pakowanie majątku biblioteki przed zbliżającym się generalnym remontem instytucji. To
efekt blisko siedmioletnich starań Urzędu Miejskiego i pracowników Książnicy Stargardzkiej,
których efektem stał się partnerski projekt Gminy Miasto Stargard oraz Książnicy Stargardzkiej, współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie remontowe
warte ponad 8 milionów złotych!
- „Gdyby ułożyć, jeden za
drugim, wszystkie przygotowane przez nas kartony, to uzyskalibyśmy zestaw o długości blisko dwóch kilometrów, a gdyby
ustawić je jeden na drugim to
powstałaby wieża o wysokości
1.360 metrów” – śmieje się dyrektor Książnicy Krzysztof Kopacki – „ale to, mam nadzieję,
uświadomi wszystkim ogrom i
skalę tego przedsięwzięcia”. Jak
zapewnia dyrektor on i jego kilkunastoosobowa załoga czynią
wszelkie starania, aby w tymczasowej siedzibie przy ul. Wojska Polskiego nr 3 (dawne Gimnazjum Katolickie) wznowić biblioteczną działalność. Podobnie
ma się sprawa z filiami Książnicy
na osiedlach Letnim i Lotnisko.
- „Przyszło nam się przeprowadzić i wznowić naszą działalność
w czasie epidemii ze wszystkimi wynikającymi z tego powodu
ograniczeniami i obostrzenia-

mi” – dodaje Krzysztof Kopacki
– „dlatego proszę wszystkich naszych czytelników o cierpliwość
i wyrozumiałość. Wszystko wymaga czasu, ogromnej dokładności i przygotowania całej infrastruktury. Pożegnaliśmy starą siedzibę 8 maja, a tu w Katoliku przygotowujemy wszystko
intensywnie od 11 maja. Myślę,
że wznowienie naszej działalności jest jeszcze kwestią trzech tygodni”.
Przy okazji ze strony dyrektora
ogłoszenie

i pracowników Książnicy płyną
również słowa podziękowania
za wsparcie tego wyjątkowego
przedsięwzięcia ze strony posła
Michała Jacha, przedstawicieli
wojska oraz władz miasta.
Wszystkich zainteresowanych
informujemy, że nowe informacje dotyczące Książnicy Stargardzkiej dostępne są na jej stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych (Facebook,
Instagram).
Książnica Stargardzka
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„Celyna już na złom…”

W znakomitej i malowniczej
balladzie Stanisława Staszewskiego (ojca Kazika) tytułowa Celyna zawiodła całkowicie zaufanie swojego „kolesia” „Czarnego
Ziutka” i w samym środku zabawy dopadła ją zemsta zdradzonego kochanka i jego kumpla „Rudego Mundka”.
Ballada napisana dawno temu
operuje jednak odwiecznymi
schematami ludzkich zachowań,
lojalności, zawiedzionej miłości,
zdrady i zemsty. Są to tak klasyczne modele sytuacji, że przyszły mi na myśl kiedy opozycyjna Platforma Obywatelska nagle
pozbyła się swojej kandydatki na
prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wycofując ją tuż przed
wyborami i zastępując Rafałem
Trzaskowskim. Jeszcze wczoraj Małgorzata Kidawa –Błońska
cieszyła się pełnym zaufaniem
swojej partii, była najlepsza, miała
zagrozić Dudzie, a tu okazało się,
że zawiodła na całej linii i zdradzony „Czarny Ziutek i jego koleś
„Rudy Mundek” musieli dokonać
jej politycznej egzekucji.
Rudy Mundek jako żywo pasuje, jako tzw. „prefiguracja” Donalda, no a Ziutek – wychodzi na to,
że jest pierwowzorem Borysa, który żadnej litości nie wykazał – podobnie jak jego balladowy pierwowzór.
Czytelnik wytknie mi, że ja sobie jaja tu robię i żartuję z wyborów prezydenckich, no ale sami
powiedzcie kto tu robi jaja?
Najpierw rząd PiS nie potrafi przeprowadzić wyborów w terminie, plącze się w uchwalaniu
kolejnych wersji ustaw, z których
każda jest tak samo niekonstytucyjna, pokazując w ten sposób jak
małe ma kompetencje do rządzenia krajem.
Opozycja, która rozdziera szaty nad bezprawiem jakiego ma
się dopuszczać „Dobra Zmiana” z
ulgą jednak przyjmuje fakt odwołania wyborów, bo daje im to szansę na wycofanie kandydatki, która poniosła kompletną porażkę w
kampanii sprowadzając swoje poparcie z dwudziestu paru procent
do śladowego kilkuprocentowego
elektoratu. No to ja się nieśmiało
pytam, jak wyglądały procedury

wyłaniania kandydatów w Platformie, która jest rzekomo profesjonalna i przygotowana do zrobienia z Polski kraju mlekiem i miodem płynącym? Jak to się stało, że
taka – sorry – nijaka choć sympatyczna Małgorzata Kidawa –Błońska została uznana za właściwą do
bycia prezydentem Polski?
No i jakie były prawdziwe powody krytyki decyzji rządu o
przesuwaniu terminu wyborów,
kiedy – jak się okazuje – to uratowało kandydatkę Platformy a i
samą partię od kompletnej kompromitacji. Wychodziło na to, że
w wyborach ta bidna kobiecina
mogła przegrać nawet ze Stanisławem Żółtkiem – nie mówiąc już o
Krzysiu Bosaku.
A mówimy o najsilniejszej partii opozycyjnej, która rządziła Polską 8 lat i w dalszym ciągu przymierza się do zastąpienia PiS-u u
władzy. Okazuje się, że Platforma
nie ma żadnych kadr, a mechanizmy awansu, wyłaniania kandydatów, jakie tam panują są całkowicie niefunkcjonalne, uzależnione
od chwilowych układów między
wieloma partyjnymi klikami, których żadna wyższa idea nie łączy,
a tylko chęć wypchnięcia w górę
za wszelką cenę swojego „kolesia”.
To, że ten kandydat tak naprawdę,
nie nadaje się do niczego, zasłania
się potem propagandą, lansem,
pijarem itp. sztuczkami mającymi przekonać oszołomionego wyborcę, żeby właśnie na lansowane
beztalencie oddał głos.
Platforma łudzi się, że Rafał
Trzaskowski uratuje wizerunek
partii i uchroni ją od całkowitej
kompromitacji. Myślę, że będą to
„stracone złudzenia”. O ile bowiem
Kidawa-Błońska była bezbarwna,
to jednak była umiarkowana i jakoś tam sympatyczna. Trzaskowski to polityczny spryciarz stawiający na środowiska lgbt (zagospodarowane już przez Biedronia) i
nie ma nawet tych walorów, którymi mogła ujmować ludzi pani
Kidawa. Wygrał w 2018 roku wybory na prezydenta Warszawy, bo
- równie fatalnie zorganizowana partia Jarosława Kaczyńskiego nie
miała w stolicy miejscowego, dobrego kandydata. Wystawiła więc
pochodzącego z Opola Patryka Jakiego, lekceważąc miejscowe środowiska. Przegrana Jakiego była
raczej porażką PiS, niż sukcesem
Trzaskowskiego.
W wyborach ogólnopolskich
będzie – moim zdaniem – inaczej.
Losu Kidawy – podobnie jak balladowej Celyny, to już jednak nie
zmieni. #
Janusz Sanocki Poseł
poprzedniej kadencji,
dziennikarz i były burmistrz
Nysy

Program „Zdalna Szkoła”

Uczniowie z Dolic otrzymali
nowe laptopy
Złożony przez Wójta Gminy Dolice wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pn.
Zdalna Szkoła został zweryfikowany pozytywnie. Projekt jest odpowiedzią na obecną
sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem.
Niestety, wielu z uczniów nie
posiada dostępu do internetu lub
sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
W ramach projektu „Zdalna
szkoła” jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się
o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopów, tabletów) niezbędnych do wsparcia
procesu zdalnego kształcenia.
Gmina Dolice na ten cel otrzymała 58 900,00 zł.
Środki zostały przeznaczone
na zakup laptopów, które
zostały przekazane szkołom: w
Dolicach, Rzeplinie, Dobropolu
Pyrzyckim oraz Sądowie. Dyrektorzy placówek przekażą
sprzęt uczniom i nauczycielom
w celu realizacji zdalnych lekcji.
Działanie jest finansowane ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach

Dyrektorzy szkół podstawowych odebrali nowe laptopy zakupione dzięki dofinansowaniu z Programu Zdalna Szkoła

Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
W dniu 12.05.2020 r. dyrektorzy szkół podstawowych odebra-

li od Wójta Gminy Dolice laptopy przeznaczone dla uczniów i
nauczycieli do nauki zdalnej.
Info UG Dolice/opr red

Na hali OSIR znów można
trenować
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COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

MEM kulturalny jest dopuszczalny
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Co w trawie piszczy

znam to miasto

Tekst Judith Drews, ilustracje Judith Drews.
Książka z mnóstwem berlińskich szczegółów do oglądania, wyszukiwania, śledzenia. Dobra zabawa nie tylko dla tych, którzy znają to miasto, ale również dla tych, którzy chcieliby je poznać.
Przepiękne ilustracje, które będą ćwiczyć waszą spostrzegawczość .
W tej książce o Berlinie panuje kompletny chaos.

Strażnik zapomniał zamknąć bramę wejściową do zoo, więc zwierzęta rozbiegły się po całym mieście i rozrabiają tuż obok za płotem, a później już w calutkim mieście.
Berlińczycy nie boją się zwierząt na mieście – ani lew, ani słoń, ani niedźwiedź polarny nie
przestraszą tym dzielnych mieszkańców miasta.
Zachęcam was serdecznie do zapoznania się z tymi pięknymi książkami, dzięki którym możecie poznać miejsca, w których nie byliście, albo przypomnieć sobie zabytki i zakamarki
miast, które kiedyś odwiedziliście lub odwidzicie.
Z tą książką możecie również zwiedzić Paryż oraz Sztokholm.
Podróżowanie do innych krajów nie jest jeszcze możliwe, więc zachęcam do podróżowania
z książką .

Mały artysta

Od poniedziałku (18.05.) znów można trenować w hali przy ul. Pierwszej Brygady.
Dodatkowo na stadiony przy ul. Ceglanej i ul. Sportowej wejdzie jednocześnie więcej
osób. To skutek wprowadzenia III etapu odmrażania sportu.

Koszykarze i siatkarki znów mogą trenować na hali przy Pierwszej Brygady

W związku z epidemią koronawirusa już w marcu zamknięte zostały obiekty sportowe w całym
mieście. Dopiero dwa tygodnie
temu na stargardzkie stadiony weszli pierwsi sportowcy. To przede
wszystkim lekkoatleci i piłkarze.
Teraz przyszedł czas na wznowienie treningów w hali. Na tę wiadomość ze zniecierpliwieniem czekali m.in. koszykarze, ale także siatkarki. W obiekcie przy ul. Pierwszej Brygady jednocześnie mogą
ćwiczyć 24 osoby i 2 trenerów.

Tymczasem w hali OSiR trwają
prace remontowe. Nowy wygląd
zyska jeden z korytarzy. Wciąż
układany jest też nowy harmonogram korzystania z obiektu. Informacje o wynajmie hali można uzyskać pod nr tel. 511 399 337. Trzeba jednak pamiętać, że korzystanie zarówno z hali, jak i boisk nadal jest ograniczone. Dodatkowo
wszyscy uczestnicy treningów muszą stosować się do szczególnych
zasad bezpieczeństwa.
Info UM/opr red

W hali OSIR trwają prace remontowe. Nowy wygląd zyska jeden z korytarzy
91 573 09 96

Do wygrania BON O wartOści 20 zł do odebrania w Redakcji DN. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy wysłać lub przynieść pokolorowane prace do redakcji Dziennika. Sponsorem nagrody są firma BiUrEX i DN.
redakcja@dziennikstargardzki.pl
Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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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!

Informacja turystyczna

Poradnia Medycyny Pracy
Fam Med
NZOZ „Zachód”

35. zakonnik z Jasnej Góry
36. dźwignia uruchamiana nogą
37. słupek między torami
kolejowymi
38. namiastka, surogat
39. polska nazwa kauczuku
syntetycznego
40. jesionowy człowiek Odyna
41. angielskie konfitury.
Poziomo:
42. stan w Indiach
43. rodzaj długiego szala z piór
44. między siódmą a dziewiątą
45. ... Makower
46. wydanie dzieła
47. hermetyczna grupa
społeczna
48. roztwór koloidowy
49. żadna osoba, zaimek
nieokreślony
50. świętuje 15.06.

51. mała Felicja
52. muzyczna wprawka
53. w niej stalówka
54. typ wyładowania
55. zawierucha
56. także osobisty
57. miasto w płd. Algerii
58. pozostaje niezaangażowany
59. sumeryjskie bóstwo
opiekuńcze trzód
60. miasto w śr. Chile
61. mieszkaniec Skopje
62. polecony w kopercie
63. miasto w Japonii
64. karabin
65. sąsiad Meksyku
66. piłki do kosza
67. rozstrzyga w sprawach
administracyjnych
68. szacunek ogółu
69. miasto w Badenii

Wirtenbergii (Niemcy)
70. „Wesoła wdówka” Lehara
71. punkt szczytowy
72. dawny okręt
o 3 rzędach wioseł
73. mieszkaniec Syberii
74. jaźwiec
75. 1919 r.
prezydent Szwajcarii
76. na koncie Jankesa
77. roślina trująca cykuta
78. kraj z Bamako
79. drzewo o drżących liściach
80. irlandzka tajna armia
81. jednostka monetarna Łotwy
82. pan sarmata
83. liturgiczna księga.
PODPOWIEDŹ: BANDUNG,
ERKAEM, ERZAC, EWENK,
LAHAR, RENA
91 573 09 96

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

Przychodnie Poradnie
Szpital Centrala
Przychodnia nr 6

16. 3 asy i 2 damy
17. wizytówka każdego dnia
18. obraz graficzny, wykres
19. wstręt
20. widowisko rewiowe
21. światowy potentat
komputerowy
22. powtórka dla publiczności
23. legowisko dzikiego zwierza
24. skąpiec
25. ... 17
26. stos atomowy
27. przerwa, wolne miejsce
28. ignorowanie prawa
29. zespół Kazika
30. rzadki, srebrzystobiały
metal (Yb)
31. dobrze być przy niej
32. zastępuje śnieg
33. ... Rolska
34. często gdacze
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INFORMATOR LOKALNY

Dyżur nocny

Pionowo:
1. pochodzenie
2. miasto na Litwie (Niemen)
3. jap. sztuka walki
4. pancerna
5. nabożeństwo
6. miasto w Indonezji,
na Jawie, ośrodek
administracyjny
prowincji Jawa Zachodnia
7. oścista pszenica
8. poeta perski
9. Jakub, wódz rabacji
10. sopockie miejsce spacerów
11. miasto w pobliżu Baku
12. wybieranie
najodpowiedniejszych
egzemplarzy
13. wąż R. Kiplinga
14. hałas, zamieszanie
15. środek odurzający

1
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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

Ciasto jogurtowe z rabarbarem
Składniki:

2 szklanki mąki pszennej
1 szklanka cukru
1 gęsty jogurt naturalny 330 g
1/2 szklanki oleju
3 jajka
2 łyżeczki proszku do pieczenia
400 g rabarbaru
cukier puder do dekoracji

Wykonanie:

Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową,
jajka i jogurt należy wyjąć odpowiednio wcześniej z lodówki.
Rabarbar dokładnie myjemy
pod bieżącą wodą i kroimy w
plastry o grubości około 2 cm.
Owoce przekładamy na cedzak,
aby usunąć nadmiar wody.
Zabieramy się za przygotowanie ciasta. Jajka wbijamy do
miski i miksujemy z cukrem

na gładką, puszystą masę przez
około 5 minut. Następnie wlewamy pół szklanki oleju oraz
dodajemy 330 g gęstego jogurtu
naturalnego. Chwilę mieszamy.
W następnej kolejności stopniowo dodajemy przesianą przez
sitko mąkę oraz proszek do pieczenia. Miksujemy, ale tylko do
momentu uzyskania jednolitej
konsystencji. Gotowe ciasto powinno być gęste.
Piekarnik
rozgrzewamy do 180 stopni (góra-dół,
bez
termoobiegu).
Blachę o wymiarach 20x30 wykładamy papierem do pieczenia i wylewamy przygotowane ciasto jogurtowe. Rabarbar
układamy równomiernie na powierzchni ciasta. Blachę wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy około 45-50 minut, do tzw. suchego patyczka.
Ciasto przed podaniem posypujemy obficie cukrem pudrem.

ogłoszenie

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym
- ubezpieczenie grupowe
TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
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NIERUCHOMOŚCI

• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 57641-10, lub 695-986-397
• Działkę budowlaną o pow.
3000 m2 z linią brzegową
Jeziora Woświn. Cena 30 zł/
m2. Tel. (91) 439-18-80 lub
502-914-559
• Sprzedam budynek mieszkalny Żabowo
tel 695
359 355
• Sprzedam 1,5 ha ziemi w
Lestkowie tel 501 440 385
• 30 arów działka z warunkami zabudowy w Kościuszkach. Tel. 508 211 575
• Cisewo działka pod zabudowę od 22 arów cena 38
zł/m2. 501 307 666
• Linówko, 5000 m2 działka pod zabudowę. 660 206
833
• Sprzedam działki pod zabudowę ok. 1000 m2 w
Nowogardzie przy Asnyka. Tel. 501 307 666
• Sprzedam działki budowlane w Ostrzycy i Ogorzelach
603 198 280
MOTORYZACJA

• Sprzedam opony letnie Vredestein Sportrac 215/50
R17, 4 szt, tel. 605 522 340
• Kupię fotel kierowcy do
Mercedesa 124 rok produkcji 1993. Tel. 605 576 908
• 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
• Sprzedam felgi stalowe do
Mazdy 15”, 4 szt, tel. 605
522 340
• Sprzedam opony zimowe 4
szt., Kleber Krisalp HP2 195
60 R15. 605 522 340
ROLNICTWO

• Sprzedam kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy
Bizon, ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przyczepę niewywrotkę 8 ton,
przyczepę samozbierającą
małą, pług 3-skibowy, siewnik talerzowy, śrutownik bijakowy, Orkan do koszenia
zielonki, rozrzutnik do zielonki, grabiarka gniazdowa,
sprężarka mała, duża obora
do najmu na każdą działalność tel 667477772
• 6 hektarów oddam w
dzierżawę. Słotkówko. tel
504172612
• 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

• Kompleksowe
wykończenie wnętrz remonty
mieszkań i łazienek. Tel.
692 421 192
• Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608
013 995
• Budowa domów od podstaw, wieloletnie doświadczenie. 502 568 622
• KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ. 721 460
551
• Usługi ogólnobudowlane
kompletne wykończenia
wnętrz, malowanie, glazura, terakota, parkiety,
regipsy, docieplanie budynków. Tel. 798 523 288
• Malowanie, szpachlowanie,
tapetowanie, panele , płytki, naprawy hydrauliczne i
elektryczne,
tel. 666 047
905.
• Usługi remontowo -budowlane malowanie, szpachlowanie, płytki. 723 782
255
• Szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie, regipsy, panele, montaż drzwi. 503 045
655
• Usługi finansowe, kredyty, pożyczki z dojazdem do
klienta. 536 246 439, 533
673 753, 504 774 351
• Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyjmie zlecenie na budowę
domów od podstaw, przekładek dachów, docieplenia, układanie kostki, różne
rodzaje. Tel. 607 137 081;
• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: Niemcy,
Holandia, Austria, Anglia,
Belgia, Norwegia. Tel. 71
385 20 18, 601 759 797
• Transport, przeprowadzki,
opróżnienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638

• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638
PRACA

• Opiekunki do Niemiec od
zaraz. 533 848 005
• Zatrudnię kierowcę C+E,
Norwegia – Czechy – Słowacja - Węgry, atrakcyjne
wynagrodzenie, Tel. 607
585 561
• 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
737-489-914
• Zatrudnię
kierowcę C+E - Niemcy- wschodnie. Zakwaterowanie, umowa i stawki niemieckie,
system pracy 2/1 i inne.
Tel. 00 49 179 340 547
5 lub sms- oddzwonię.
• 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
etatu praca na budowie lub
w warsztacie. Tel. 606 824
461
• Emeryt podejmie pracę
jako struż lub dozorca. Tel.
515-716-908
INNE

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: Niemcy,
Holandia, Austria, Anglia,
Belgia, Norwegia. Tel. 71
385 20 18, 601 759 797

• Sprzedam płyty warstwowe. Tel. 507 893 890
• Kurki
odchowane
600539790
• RÓŻNE – KUPIĘ
• 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 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 5117AHS, wkład 11 kg, tel. 605 522
340.
• Sprzedam drewno suche
tanio. 691 848 026
• Drewno, bukowe, dębowe,
pocięte, porąbane. Tel. 603
353 789
• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820
• 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
•

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

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

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE
Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

993

(całodobowe)

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
91 573 09 96
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22-28.5.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

ZATRUDNI

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT

22.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
23.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

tel: 91 39 22 165
91 573 09

24.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

mgr farm.

25.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
26.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
27.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
28.05.2020
„Apteka Numer Jeden”
ul. Piłsudskiego 16
tel.91-391-79-17

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

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

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

tel. 697 174 369

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

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

Marcin Brański
Rafał Kowalczuk
Michał Padiasek

Sekretariat
Dorota Mariańska
Kolportaż
Leszek Gulak

Reklama
tel. 91 39 22 165
tel. 506 638 789
redakcja@dziennikstargardzki.pl
Wydawca/druk
DJ Media Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 10
73-150 Łobez
Redakcja zastrzega sobie prawo
do adiustacji nadesłanych tekstów.
Za treść ogłoszeń i reklam
redakcja nie odpowiada.

Strona internetowa:
www.dziennikstargardzki.pl
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Sprzedam maszyny tartaczne

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

Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759

Zakres obowiązków:
• klasyfikacja, kompletowanie i ewidencja dokumentów księgowych,
• wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
• wprowadzanie płatności do realizacji w systemach bankowości elektronicznej,
• realizacja procesu windykacji należności od klientów firmy,
• sporządzanie bieżących informacji finansowych i rozliczeniowych
na potrzeby Kierownictwa Firmy.
Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe – w zakresie rachunkowości,
• Doświadczenie w pełnej księgowości - 2 lat,
• Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i innych, które są niezbędne
do samodzielnej pracy na zajmowanym stanowisku, przy obliczaniu
zobowiązań podatkowych,
• Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Wiedza z zakresu kadr i płac będzie dodatkowym atutem,
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• samodzielną i ambitną pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• szansę poszerzania wiedzy i doświadczenia w różnych obszarach,
Miejsce pracy: Maszewo
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV wraz
z listem motywacyjnym na adres:
jk@agro-business.pl z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko Księgowa ”

ZATRUDNI

Specjalista ds. logistyki / Spedytor / Logistyk
Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie
związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie
wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację,
będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
Wykończenia wnętrz, układanie kafelek, szpachlowanie,
malowanie, montaż płyt gipsowych, paneli podłogowych.
Wieloletnie doświadczenie.

Tel. 609-007-154

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

Serwis - Doradztwo - Kredyty - Części
MTD, Stihl, Stiga - PHU „SWISSPOL”
Stargard, Strachocin 44a - tel. 91 577 52 03
Stargard, ul. Czarnieckiego 10 - tel. 91 578 61 11
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Zakład Karny
Stargardzianie uczcili setne
urodziny Papieża Jana Pawła II Nie jesteśmy obojętnipomagamy Cyber Oko
dla Filipka
18.05.1920 r. w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła. Wybrany na papieża w 1978 r.,
przyjął imię Jan Paweł II. Sprawował pontyfikat przez prawie 27 lat. Patron rodzin i
Światowych Dni Młodzieży, kanonizowany w 2014 r. przez papieża Franciszka.

Setne urodziny Jana Pawła II uczcili również duchowni

Z okazji setnych urodzin św.
Jana Pawła II prezydent Rafał Zając ze swoimi zastępcami Ewą Sową i Piotrem Myncem złożyli kwiaty pod pomnikiem papieża Polaka. Tę szczególną postać upamiętnili również m.in. Starosta Stargardzki
Iwona Wiśniewska wraz z Ireną
Agatą Łucką, członkiem Zarządu Powiatu Stargardzkiego oraz
duchowni, którzy zainicjowali
wspólną modlitwę. Pomnik św.
Jana Pawła II stanął w naszym

mieście w 2006 r. – 2.04., czyli w pierwszą rocznicę śmierci papieża. Charakterystyczny
monument na stałe wpisał się
w krajobraz Stargardu. Znajduje się na skwerze – również im.
Ojca Świętego Jana Pawła II –
pomiędzy ul. Jana Chrzciciela i
ul. S. Czarnieckiego.
Karol Wojtyła przyszedł na
świat 18.05.1920 r. w Wadowicach. Jego ojciec był porucznikiem – pracował jako urzędnik
wojskowy, a matka zajmowa-

Kwiaty pod pomnikiem Papieża złożyli prezydent Rafał Zając oraz jego zastępcy
Ewa Sowa i Piotr Mync

ła się domem. W 1938 r. Karol
wraz z ojcem przenieśli się do
Krakowa, gdzie przyszły papież
rozpoczął studia polonistyczne.
Dalszą edukację na tym kierunku przerwał jednak wybuch II
wojny światowej. Wojtyła kontynuował naukę w tajnym seminarium, skupiając się na teologii.
Święcenia kapłańskie przyjął
już po wojnie, w listopadzie
1946 r. Oprócz działalności
duszpasterskiej Karol Wojtyła
pisał
wiersze,
publikował
artykuły
prasowe
i
był
wykładowcą na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. W
1958 r. otrzymał nominację
na biskupa pomocniczego
Archidiecezji
Krakowskiej.
Brał również udział w Soborze
Watykańskim II (1962 r.).
16.10.1978 r. Karol Wojtyła
został wybrany na następcę św.
Piotra. Od początku pontyfikatu
pielgrzymował – przez niemal
27 lat odwiedził łącznie 130 krajów na całym świecie. Był również inicjatorem Światowych
Dni Młodzieży. Wydarzenie po
raz pierwszy odbyło się w Rzymie w 1985 r. W cyklicznych
spotkaniach każdorazowo biorą
udział miliony młodych ludzi z
całego świata.
Jan Paweł II zmarł w Watykanie 2.04.2005 r. Miesiąc po pogrzebie rozpoczął się proces beatyfikacyjny papieża Polaka. W
2011 r. został błogosławionym,
a beatyfikacji dokonał Benedykt
XVI. Kanonizacja Jana Pawła II
przez papieża Franciszka miała miejsce w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 27.04.2014 r.
Info UM/opr red

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Stargardzie por.
Michał Kucyrka oraz por. Grzegorz Terlikowski przekazali rękodzieła, które zostały wykonane przez osadzonych.
To jeden z efektów wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, pn. #ResortSprawiedliwościPomaga.

W ramach pomocy dla Filipa funkcjonariusze z Zakładu Karnego przekazali rękodzieła wykonane przez osadzonych

Służba Więzienna stale
współpracuje z różnymi instytucjami, prowadząc działania resocjalizacyjne wobec skazanych. Tak też było
w przypadku przekazania
na cele charytatywne przedmiotów wykonanych przez
osadzonych z Zakładu Karnego w Stargardzie.
Jak już wcześniej informowaliśmy nasza jednostka penitencjarna włączyła się
do kolejnej akcji pomocowej
Cyber Oko dla Filipka.
Dziecko choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce
czterokończynowe oraz padaczkę lekooporną. Przeszedł
już kilkanaście tomografii
gdzie stwierdzono poporodowy udar mózgu. Szansą

na jakikolwiek kontakt dziecka z otoczeniem jest tzw. cyber oko.
Jesteśmy ogromnie wzruszeni, bardzo dziękujemy
Państwu za pomoc. Nie spodziewaliśmy się takiej pomocy. Widzimy, że osadzeni posiadają ogromne umiejętności plastyczne, ich prace są
fenomenalne. Proszę im serdecznie podziękować za włożony trud. Dzisiejsza niespodzianka daje nam nadzieję, że już niedługo będziemy
mogli dowiedzieć się co nasze dziecko myśli, czuje, czego potrzebuje- powiedzieli
rodzice dziecka.
Info i foto por. Grzegorz
Terlikowski

reklama

91 573 09 96

