Stara Dąbrowa

Osiedle
Zachód

Zaatakowano
mężczycznę

s. 4

OSiR

110 tys zł dotacji

s.9

Fitness na stadionie

s. 20

Piątek
29 Maja 2020

Nr 31 (2071)
Cena: 2,50 zł

(w tym 8% VAT)
ISSN 1644-1249
INDEKS 349887

31

WYDAWCA
POLSKI

Urząd Pracy potwierdza!

Zaczęły się masowe
zwolnienia w parku

Kubańczyk pomógł
zwierzętom

s. 2

s. 5

Czy Rada Miejska podejmie stanowisko!

Jest pierwsza
petycja przeciw 5 G

Samorządność
warto świętować

s. 2

Ogłoszenie

s. 6 -7

Ogłoszenie

REKLAMA
e-mail:
karolina sb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
5 0 g ro s

z y za s ł

ow o

s. 18

WYDZIERŻAWIMY DZIAŁKI POD
ELEKTROWNIE SŁONECZNĄ!
CZYNSZ DZIERŻAWY OD 8 TYS/HA/ROK
TEL 698 008 480

www.arenella.pl

2

Nr 31 (2071)

Kubańczyk pomaga zwierzętom

Samorządność
warto świętować

Dzień Samorządu Terytorialnego to dobra okazja do tego,
żeby przypomnieć, że dokładnie 30 lat temu – również w
Stargardzie – odbyły się pierwsze wolne wybory do rad gmin.
Trzy dekady samorządności udowodniły, jak bardzo potrzebna była – i jest nadal – ta
samodzielność w decydowaniu
o tym, co najlepsze dla lokalnej społeczności. Czas pokazał,
że stargardzianie podołali temu
zadaniu. Bez wątpienia ta niezależność pozwalała i wciąż pozwala na optymalny, oczekiwany rozwój miasta. Społeczeństwo obywatelskie nie jest tylko
definicją. To prawdziwa siła i
impuls do budowania komfortowej małej ojczyzny, otwartej
na potrzeby mieszkańców.
W Stargardzie wiemy, że atutem samorządu jest fakt, iż bez
względu na nasze przekonania
czy poglądy polityczne mamy
cel nadrzędny – swoje miasto.

Wielokrotnie pokazywaliśmy
to też innym.
Nie osiągnęlibyśmy tego
wszystkiego, gdyby nie grupa
stargardzian, która 30 lat temu
potraktowała ten temat z należytą powagą. Ci ludzie swoim zdecydowaniem i uporem
dali silne podstawy do dalszego działania na rzecz Stargardu.
Jestem dumny, że dziś ze swoimi współpracownikami mogę
stać na czele samorządu wsłuchanego w oczekiwania ludzi,
realizującego potrzeby stargardzian. Wiemy, co jest nam niezbędne do dalszego dobrego
życia i rozwoju. Kroczymy z determinacją tą – często niełatwą,
czy wręcz utrudnianą – drogą.
30 lat temu wykorzystano historyczną szansę. W samorządach wciąż zmagamy się z wieloma wyzwaniami i trudnościami. Musimy dbać o naszą
małą ojczyznę. Jesteśmy zobowiązani zachować szanse, które wtedy otrzymano. To będzie
możliwe, jeśli wszyscy docenimy ich wartość i będziemy się
troszczyć, żeby rzeczywiście
SAMO–RZĄDZIĆ.
Mówiłem już kiedyś, cytując
świętego Jana Pawła II, że „wolność jest nam dana, ale i zadana”. Pamiętajmy o tym także w
Dniu Samorządu Terytorialnego.
Prezydent Rafał Zając

Sanepid nałożył
kolejne kary
za łamanie
kwarantanny
Od momentu potwierdzenia pierwszych przypadków koronawirusa w naszym powiecie Sanepid kontroluje osoby,
w stosunku do których została zalecona kwarantanna. Za
łamanie kwarantanny grożą kary finansowe.
Na dzień 26 maja na terenie
naszego powiatu 75 osób objętych było kwarantanną domową. 30 osób pozostawało pod nadzorem epidemiologicznym. Od początku epidemii zakażenie wirusem SARS-CoV-2 potwierdzono u 22

osób.
Za naruszenie zasad przepisów mających na celu ograniczenie epidemii COVID-19
Sanepid wydał 11 decyzji na
łączną kwotę 128 100 zł.
red

Jakub Flas, raper znany pod pseudonimem Kubańczyk, wsparł stargardzki oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Pochodzący z naszego miasta muzyk przekazał
3 000 zł na zakup karmy dla kotów. Niedawno pożywienie o tej wartości zostało skradzione Towarzystwu.
- To dla nas niezwykle ważne
wsparcie i pomoc w tej trudnej,
nieprzyjemnej sytuacji. Nigdy
nikt nam takiej kwoty nie podarował. Karma w dużej części pochodziła ze zbiórek. Cała kwota
darowizny pana Jakuba zostanie
przeznaczona na pożywienie.
Wszystkie faktury będzie można znaleźć na naszym facebooku
– mówiła Joanna Machocka,
prezes stargardzkiego oddziału
TOZ.
Skradziona karma była przeznaczona dla kotów, w tym również wolnożyjących, którymi
opiekuje się TOZ. Jej wartość
wynosiła około 3 000 zł. Właśnie taką kwotę przekazał Towarzystwu Kubańczyk. Raper pochodzący ze Stargardu jest popularny w internecie. Jego utwory w serwisie YouTube zanotowały łącznie ponad 100 000 000
wyświetleń. Z kolei konto Jakuba Flasa na Instagramie obserwuje ponad 500 000 użytkowników. Kubańczyk angażuje się w
różne akcje charytatywne. Teraz

Starostwo rozszerzyło obsługę Kolejna kamienica
bezpośrednią interesantów
zostanie wyremontowana
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym zniesienia części obostrzeń
bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa w Kancelarii Ogólnej Starostwa oraz w
Wydziale Komunikacji. Zachowano jednak pewne ograniczenia.

Starostwo po mału wraca do bezpośredniej obsługi interesantów

Jakub Flas przekazał 3000 zł na zakup karmy dla kotów

postanowił pomoc zwierzętom,
fundując karmę dla kotów.
Stargardzki oddział TOZ
wspiera także miasto. W 2019

r. z budżetu Stargardu Towarzystwo otrzymało 40 000 zł.
Info UM/opr red

Przebudowa ulicy Konopnickiej

Przyjęto, że liczba interesantów w
sali obsługi Wydziału Komunikacji
odpowiada ilości czynnych stanowisk dla mieszkańców. Dopuszczalna liczba osób przebywających w
jednym pokoju w tym samym czasie, nie może być również większa
niż jedna osoba na stanowisko obsługi. W częściowo otwartym holu
na parterze Starostwa, wymagane
jest również zachowanie dystansu
1,5 metra odległości między przebywającymi tam osobami.
Wchodzący do urzędu interesanOgłoszenie

Prace zakończono przed
planowanym terminem
Dwa tygodnie wcześniej niż zakładano ekipy STRABAG-u zakończyły przebudowę ul.
M. Konopnickiej w Śródmieściu Stargardu. Prace prowadzone od połowy marca, objęły
odcinek od skrzyżowania z Dworcową do ul. Piłsudskiego.

Wykonano je w ramach drugiego etapu przedsięwzięcia,
obejmującego odcinek drogi powiatowej 1704Z, która umożliwia
dogodne skomunikowanie z krajową „20”.
Dobiegła tym samym formalnie końca realizacja projektu, dofinansowanego z Funduszu Dróg
Samorządowych. Odcinek ul. M.
Konopnickiej z nowa nawierzchnią i chodnikami, stanowi dopełnienie ubiegłorocznej inwestycji, w ramach której przebudo-
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wano ul. Pierwszej Brygady. Całość wykonanych prac poprawiła
znacznie komfort i bezpieczeństwo jazdy po śródmiejskim odcinku drogi powiatowej.
Zakres przebudowy ul. M. Konopnickiej- podobnie jak w przypadku Pierwszej Brygady- objął
m.in. remont jezdni i chodników
oraz montaż sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Dworcowej. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i
poziome ulic Pierwszej Brygady i

M. Konopnickiej. Na uruchomienie czeka jeszcze nowa, stacjonarna sygnalizacja po obu stronach wiaduktu kolejowego. Sygnalizatory zostaną jednak włączone, dopiero po zakończeniu
przedłużających się procedur
związanych z ich odbiorem przez
Energetykę.
Wartość całej inwestycji zrealizowanej przez Powiat Stargardzki, oszacowano na ponad
3,6 mln zł. 80 proc. tej kwoty pokrywa dofinansowanie przyznane z rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych. Wykonane prace wpisują się w kontynuowany
od kilku lat proces przebudowy
całego odcinka drogi powiatowej- ważnej dla ruchu lokalnego, umożliwiającej również dogodny tranzyt pomiędzy węzłem
krajowej „10” a drogą krajową nr
20, w kierunku Chociwla i Trójmiasta.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red
91 573 09 96

redakcja@dziennikstargardzki.pl

ci zobowiązani są również użyć dostępnego środka do dezynfekcji rąk.
W holu Starostwa i w pomieszczeniach urzędu obowiązuje też bezwzględny nakaz zakrywania twarzy
przy użyciu, maseczek, przyłbic lub
odzieży. Osoby poruszające się po
urzędzie muszą zachować także należyty dystans 1,5 metra od siebie.
Przyjęto również zasadę, że interesanci zgłaszają się bezpośrednio do
Kancelarii Ogólnej, jej pracownicy
zaś nawiązują kontakt z odpowiednim wydziałem Starostwa- zależnie

od rodzaju zgłoszonej sprawy. Natomiast udostępnianie zasobu wydziału geodezji i kartografii odbywać się będzie nadal po uprzednim
zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym. Bezpośrednia obsługa klienta
możliwa jest jednak we wskazanym
pomieszczeniu Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru.
Po zniesieniu części obostrzeń
nadal wnioski oraz dokumenty
można wysyłać do urzędu w formie korespondencyjnej- tradycyjną pocztą lub mailowo. Dostępne
są również internetowe platformy
obsługi ePUAP oraz PWPW- dedykowana interesantom Wydziału Komunikacji. Możliwe jest także
składanie wniosków i dokumentacji
przez pełnomocnika w godzinach
pracy Starostwa.
Powrót do funkcjonowania Starostwa w trybie sprzed pandemii,
zależeć będzie od rozwoju sytuacji oraz kolejnych rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego i resortu zdrowia.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
jeszcze w tym roku planuje termomodernizację jednego
z budynków w centrum miasta. Tym razem wyremontowana zostanie kamienica przy ul. M. Konopnickiej 8.
Lokatorzy zyskają centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z
miasta. Zmieni się także wygląd elewacji.
Inwestycja przede wszystkim
zwiększy bezpieczeństwo i komfort
mieszkańców. Z kranów popłynie
ciepła woda z sieci miejskiej. Dzięki centralnemu ogrzewaniu i dociepleniu ścian budynku łatwiej będzie
utrzymać odpowiednią temperaturę
w pomieszczeniach. Zakres prac jest
szeroki. Wymienione zostaną okna
i drzwi, a w mieszkaniach powstaną toalety. Dodatkowo poprawi się
wygląd klatki schodowej – remont
obejmie ściany, sufity oraz schody. Z
zewnątrz docieplone ściany pokryje
nowa elewacja. Dzięki temu poprawi
się estetyka w tej części miasta.
Termomodernizacja
kamienicy przy ul. M. Konopnickiej 8 najprawdopodobniej zakończy się jeszcze w tym roku. STBS sukcesywnie
realizuje inwestycje w różnych częściach miasta. W 2019 r. blask odzyskały kamienice: przy pl. Św. Ducha
26, ul. S. Czarnieckiego 19, ul. Bogusława IV 22 i ul. Wojska Polskiego
78a. Wartość ubiegłorocznych prac

W kamienicy założone zostanie centralne ogrzewanie, w mieszkaniach
będą toalety. Elewacja budynku również zostanie odnowiona

to ponad 1 600 000 zł. Z kolei w 2021
r. spółka planuje kolejne remonty –
nowy wygląd i funkcjonalność
mają zyskać budynki przy ul. M.
Konopnickiej 2, 3 i 10.
Info UM/opr red
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Na Osiedlu Zachód
zaatakowano mężczyznę

Pęzino, Gmina Stargard

W minioną środę, 27 maja na Osiedlu Zachód doszło do kolejnego groźnie wyglądającego zdarzenia, w wyniku którego ranny został mężczyzna.

Do napaści nożownika doszło na Os. Zachód B 11

Jak poinformował podkom.
Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy stargardzkiej Policji do
zdarzenia doszło po godzinie 22. W
okolicy bloku B11 zaatakowany został mężczyzna. Poszkodowany został raniony w szyję.
Po 2 godzinach Policji udało się
zatrzymać napastnika. Mężczyzna był nietrzeźwy, ponadto badanie wykazało, że był pod wpływem
środków odurzających.
Policja prowadzi postepowanie w
tej sprawie oraz ustala jakim narzędziem dokonano napadu.

W miniony wtorek, 26 maja stargardzcy policjanci dwa razy interweniowali w stosunku
do osób, które chciały odebrać sobie życie. Na szczęście w obu przypadkach pomoc ze
strony mundurowych przyszła na czas.
tek został przekazany po opiekę załodze pogotowia. Przeprowadzone badanie wykazało, że
mężczyzna jest po spożyciu alkoholu.
Tuż po godzinie 19:00 dyżurny stargardzkiej komendy odebrał zgłoszenie dotyczące próby
samobójczej młodego mężczyzny, do której miało dojść przy
jednym z jezior na terenie naszego powiatu.
Skierowany natychmiast we
wskazane miejsce patrol ujawnił młodego człowieka, który
był na drzewie.

Policjanci oswobodzili 32-latka, a następnie udzielając pomocy czekali na przyjazd pogotowia. Podczas rozmowy mężczyzna oświadczył, że chciał ze
sobą skończyć, ponieważ jego
życie nie ma sensu. Przeprowadzone badanie wykazało blisko
promil alkoholu w organizmie
mężczyzny.
Zdecydowane i szybkie działania stargardzkich funkcjonariuszy pozwoliły po raz kolejny
na uratowanie ludzkiego życia.
podkom. Krzysztof
Wojsznarowicz

Pod Stargardem dachowało
BMW. Kierowca wypadł z auta
Wczoraj, czwartek 28 maja na drodze między miejscowościami Kamienny Most i Starzyce w
gminie Chociwel doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego.
Jak poinformował podkom.
Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy stargardzkiej Policji
do zdarzenia doszło przed godziną
6 rano.
Kierujący BMW jechał od strony Kamiennego Mostu w kierunku
Starzyc. Na łuku drogi mężczyzna
stracił panowanie nad pojazdem, co
skutkowało tym, że auto zjechało z
drogi i dachowało. Podczas dachowania mężczyzna wypadł z pojazdu.
Mężczyzna doznał obrażeń, ale
odmówił wykonania badań i przewiezienia do szpitala.
Kierujący BMW był nietrzeźwy,
badanie wykonane na miejscu zdarzenia wykazało 1,2 promila alko-

holu w organizmie mężczyzny.
Na miejscu zdarzenia działała policja, zespół ratownictwa medycznego, dwa zastępy Ochotniczej Straży

W minioną niedzielę, 24 maja na jednym ze stawów w
podstargardzkiej miejscowości Pęzino doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Młody mężczyzna wpadł do
wody i utonął.

red

Udaremnione dwie próby samobójcze
Około godziny 12:00 policjanci Oddziału Prewencji Policji ze Szczecina pełniący służbę na terenie miasta otrzymali
zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który oświadczył swoim
najbliższym, że ma dość takiego
życia, nie ma co ze sobą zrobić,
ma dość wszystkiego, po czym z
dużą prędkością autem oddalił
się sprzed bloku, w którym zamieszkuje.
Podjęte natychmiast czynności pozwoliły na ustalenie miejsca pobytu młodego mężczyzny,
a także jego zatrzymanie. 26- la-

22-latek utonął
w jeziorze

Pożarnej w Chociwlu i Dobrzanach
oraz jeden zastęp Państwowej Straży
Pożarnej w Stargardzie
red

Na jednym ze stawów w Pęzinie utonął 22-letni mężczyzna. Foto.OSP Pęzino.

Na jednym ze stawów trzech
mężczyzn łowiło ryby na tratwie, którą sami przygotowali.
W pewnym momencie tratwa
się przechyliła i 22-latek wpadł
do wody. Pozostałym mężczyznom udało się dopłynąć do
brzegu.
Po godzinie 11 poinformowali służby, o tym, że ich kolega

wpadł do wody.
Na miejscu zdarzenia działali strażacy ze Stargardu, z Pęzina oraz ze Szczecina. Ponadto
obecni byli ratownicy medyczni
oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Przed godziną 13 z wody wyłowiono ciało 22-letniego mężczyzny.

Odeszli do wieczności...

Pochówki 26.05.2020
HENRYK CIUPA, lat 71, zmarł 22.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 27.05.2020
SŁAWOMIR LISIECKI, lat 42, zmarł 24.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu
WANDA KRAMEK, lat 73, zmarła 24.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 29.05.2020
ANDRZEJ PAWLIŃSKI, lat 68, zmarł 26.05
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 9.00 na Nowym Cmentarzu
WALDEMAR SZUT, lat 57, zmarł 24.05
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
LEONTYNA JUCHACZ, lat 84, zmarła 25.05
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 1.06.2020
STANISŁAWA RUDNICKA, lat 77, zmarła 27.05
Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 12.00 w Kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Kluczewie
Pochowanie nastąpi po mszy około godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
reklama

Kierujący BMW stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego auto dachowało. Kierujący wypadł
z pojazdu
91 573 09 96
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Urząd Pracy potwierdza

Zaczęły się masowe zwolnienia w parku
Z informacji, do których dotarła nasza redakcja wynika, że jedna z firm działająca na terenie Parku przemysłowego planuje masowe zwolnienia.
Doniesienia te potwierdził Powiatowy Urząd Pracy, na przełomie maja i czerwca jedna z firm grupy Cargotec planuje masowe zwolnienia od 80 do
nawet 110 pracowników. To póki co jedyny taki przypadek w naszym mieście, jeśli chodzi o innych pracodawców nie ma informować o podjęciu
podobnych działań. Jak informuje PUP w Stargardzie ilość bezrobotnych nieco wzrosła, ale ze względu na fakt, że firmy korzystają z tarczy antykryzysowej, której jednym z warunków jest utrzymanie miejsc pracy, nie jest to drastyczny wzrost.
W celu zweryfikowania informacji, które napływały do naszej redakcji w pierwszej kolejności skontaktowaliśmy się z
Krzysztofem Furmańczykiem,
prezesem Zarządu Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego, która zarządza Stargardzkim
Parkiem Przemysłowym. Prezes
SARL poinformował Dziennik
Stargardzki, że prowadził wywiad pośród największych firm
i nie uzyskał informacji o masowych zwolnieniach, jednak wywiad ten został przeprowadzony
około 2 tygodni temu. - Wysyłaliśmy mailowe zapytanie dotyczące sytuacji zatrudnieniowej w
większych firmach w Parku Przemysłowym. Nie dostaliśmy żadnych informacji, że ktokolwiek
planuje zwolnienia, to było około 2 tygodni temu. Zatem informacja o masowych zwolnieniach
mogła zapaść w ostatnim czasie. Jednak takich informacji nie
mam, wręcz przeciwnie, z naszego wywiadu wynikało, że nikt nie
planował likwidacji zatrudnienia w swojej firmie – informuje Krzysztof Furmańczyk. Prezes SARL poinformował także
naszą redakcję o tym jak w czasie pandemii radziły sobie firmy działające w Parku przemysłowym. - Takie informacje zbieraliśmy tylko w rozmowach telefonicznych i za sprawą zapytań
mailowych. Generalnie nie jest
łatwo w tej rzeczywistości pandemii, jednak nie było drastycznych
ograniczeń, że jakaś firma się zamykała, czy w jakiś sposób ograniczała swoją działalność. Oczywiście było stosowanie się do tych
zaleceń, które są wymagane, czyli
odstępy od pracowników, dezynfekcja, środki ochrony osobistej i
w zasadzie każdy na swój sposób
takie działania podejmował. Nie
słyszałem jednak o szczególnych
informacjach dotyczących zakresu zmniejszenia swojej działalności czy jej ograniczenia, takich sygnałów nie mamy – mówi
Krzysztof Furmańczyk. Takie
informacje posiada jednak Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie. Skontaktowaliśmy się z
dyrektor Patrycją Gross, która
przedstawiła przepisy dotyczące informacji przekazywanych
do PUP w sprawie masowych
zwolnień. Informacje, które posiadamy wskazywały również na
masowe zwolnienia pracowniredakcja@dziennikstargardzki.pl

ków z Ukrainy, niestety Urząd
pracy nie posiada tak szczegółowych danych. - Urząd jest oficjalnie informowany o zwolnieniach grupowych, o których pracodawca ma obowiązek poinformować Powiatowy Urząd Pracy. To wynika z przepisów, jeżeli 10% załogi jest zwalniane, to
pracodawca ma obowiązek poinformować o takich zwolnieniach
grupowych. Oczywiście posiadamy taką statystykę. Jeśli chodzi o
pracowników z Ukrainy, to albo
byli zatrudniani bezpośrednio
przez pracodawców, bądź Agencję Zatrudnienia. To, że pracowali w danej firmie to jedno, ale
jaki był stosunek prawny tej pracy to trzeba by było weryfikować
u pracodawców. Posiadamy tylko
dane co do ilości zwolnień, więc
nie mamy możliwości stwierdzenia czy w tej statystyce są również
pracownicy zza wschodniej granicy, czy jakieś inne nacje, czy w
ogóle są w tej grupie cudzoziemcy – informuje dyrektor Patrycja
Gross. Niestety, dyrektor Powiatowego Urzędu pracy nie miała dobrych wiadomości... Jak się
okazuje jeden z zakładów prowadzących działalność w Stargardzkim Parku Przemysłowym
zmuszony jest do dokonania masowych zwolnień. Mowa o nawet 110 pracownikach, którzy w
maju i czerwcu mogą otrzymać
wypowiedzenia. - Nasz Urząd
może odpowiedzieć tylko na pytanie co do ilości pracowników, którzy zostali oficjalnie zgłoszeni. Do

Jak informuje PUP w jednej z firm w Stargardzkim Parku Przemysłowym może stracić pracę nawet 110 osób

tej pory z naszego Parku Przemysłowego tylko jeden zakład zgłosił takie zawiadomienie i na przestrzeni maja i czerwca planuje
zwolnić pomiędzy 80 a 110 osób.
Zwolnieni będą zarówno pracownicy administracyjni, jak i pracownicy produkcji. Nie mieliśmy
podanej podstawy z jakiego powodu zwolnienia się odbywają,
bo tego nie regulują żadne przepisy, jednak zwolnienia grupowe
odbywają się wtedy kiedy jest to
z winy pracodawcy i tak to również w Kodeksie Pracy jest ogłoszone i taka podstawa będzie widniała. Jeśli chodzi o samą firmę, to
mogę jedynie powiedzieć, że jest
to jeden z zakładów związanych
z grupą Cargotec – informuje Patrycja Gross. Powiatowy Urząd

Pracy w Stargardzie nie posiada informacji czy masowe zwolnienia mają bezpośredni związek z pandemią i sytuacją ekonomiczną na świecie, czy też złą
sytuacją finansową firmy, jednak
można przypuszczać, że mocno
się to ze sobą wiąże. Jak zaznacza dyrektor PUP od początku
pandemii to pierwszy przykład
masowych zwolnień w Stargardzie. Wszystko za sprawą faktu,
że przedsiębiorcy korzystają z
tarczy antykryzysowej, która zapewnia utrzymanie miejsc pracy.
- Od początku pandemii to pierwszy przykład masowych zwolnień.
Te wszystkie programy wsparcia,
przygotowane dla przedsiębiorców i pracodawców, które wiążą
się z dofinansowaniem do wyna-

grodzeń, mają za sobą takie zobowiązanie, że na okres wsparcia
finansowego pracodawcy muszą
utrzymać zatrudnienie. Tak więc
jeśli będziemy odnotowywali jakieś zwolnienia to dopiero po tym
okresie. Natomiast miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec, jeżeli ktoś uzyskał wsparcie z tarcz
antykryzysowych to ma obowiązek utrzymać pracowników, do
których ma dopłaty do wynagrodzeń. Nasze firmy w dużej mierze
wystąpiły po takie wsparcie, zatem choć trudno mi wyrokować,
to jednak myślę, że nie będziemy
mieli takiej dużej fali zwolnień.
Oczywiście można się spodziewać
pojedynczych zwolnień i ograniczeń – kończy Patrycja Gross.

Kondolencje

Panu Dyrektorowi
Bartoszowi Rudnickiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają
Zarząd,
Rada Nadzorcza oraz
współpracownicy
MPGK Sp. z o.o.
w Stargardzie

Panu
Bartoszowi Rudnickiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

Składają
Starosta Stargardzki
Iwona Wiśniewska
z Zarządem Powiatu
oraz Radni Rady
Powiatu Stargardzkiego
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Czy rada miejska podejmie stanowisko?

Jest pierwsza petycja przeciw 5 G!
Do Urzędu Miejskiego w Stargardzie wpłynęła petycja, w sprawie instalacji sieci 5G. Autorzy petycji apelują do samorządu aby wszelkie działania
związane z rozbudową sieci 5G zostały zaniechane, w trosce o zdrowie naszych mieszkańców. Czym właściwie jest sieć 5G oraz jakie niesie ze sobą
zagrożenia dla naszego zdrowia? Wszystkie niezbędne informacje zostały zawarte w petycji oraz poparte naukowymi publikacjami.

Mieszkańcy obawiają się mocniejszych niż obecnie nadajników sieci 5 G

W petycji zatytułowanej „Stop
zagrożenia zdrowia i życia”, która od niedawna jest dostępna dla
mieszkańców Stargardu na stronie BiP Urzędu Miejskiego, autorzy apelują do władz, aby negatywnie odniosły się do pomysłów instalacji sieci 5G, której szkodliwość w petycji została udowodniona kilkudziesięcioma odnośnikami do publikacji naukowych. - W interesie
publicznym wnosimy o przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy
uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. Wnosimy o zobowiązanie Burmistrza/ Wójta/Przewodniczącego Rady do wykonania Uchwały; opublikowania jej
na stałe na stronie internetowej
UM/UG oraz na profilu Facebooka Burmistrza/Wójta Gminy;
przekazania Uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy; przekazania
Uchwały władzom powiatowym,
wojewódzkim i krajowym – czytamy na wstępie petycji.
Zagrożenia jakie niesie 5G
Autorzy petycji zwracają się
do organu władz gminnych z
prośbą o przyjęcie uchwały w
sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz
większą ekspozycją na sztuczne
pola elektromagnetyczne (PEM)
o coraz szerszym zakresie częstotliwości. - W dniu 25 stycznia
2020 r. odbył się światowy dzień
protestu przeciw zwiększaniu ekspozycji ludności na promieniowanie mikrofalowe, a także przeciw eksperymentowaniu na ludziach z użyciem nowych często-

tliwości, tzw. fal milimetrowych,
które będą stosowane w nowym
standardzie telefonii komórkowej, sieci 5G. Nie ma jeszcze badań dotyczących wpływu przewlekłej ekspozycji na promieniowanie, które będzie emitowane
przez nadajniki i telefony w tym
standardzie, na ludzkie zdrowie,
a dotychczasowe badania wskazują na duże prawdopodobieństwo, że negatywne dla środowiska i człowieka skutki oddziaływania fal milimetrowych i PEM
o innych częstotliwościach będą
się sumować – informują twórcy petycji. Dalej w treści petycji można przeczytać o tym, że
tysiące niezależnych badań naukowych potwierdzają, że niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe
dla ludzi i środowiska. Do udokumentowanych skutków zdrowotnych należą: uszkodzenia
DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera,
autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci komórki), rozszczelnienie bariery krew-mózg,
problemy kardiologiczne, stres
oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki,
zaburzenia układu hormonalnego, bezpłodność, poronienia,
nadwrażliwość elektromagnetyczna (electrohypersensitivity – EHS) i wiele innych. Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola
elektromagnetyczne, której nie
da się uniknąć. Istniejąca przy

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Międzynarodowa
Agencja ds. Badań nad Rakiem
(IARC) zaklasyfikowała w 2011

r. mikrofale stosowane w komunikacji bezprzewodowej jako
możliwy czynnik rakotwórczy
dla ludzi (grupa 2B). Najnowsze badania epidemiologiczne
nad występowaniem nowotworów głowy w związku z używaniem telefonów komórkowych
potwierdzają klasyfikację IARC.
Wspierają ją również, a nawet
wzmacniają, wyniki olbrzymiego amerykańskiego programu
toksykologicznego NTP (National Toxicology Program) –
opublikowane także na stronie
Department of Health and Human Services rządu USA, odpowiednika naszego Ministerstwa
Zdrowia. - Fakt ten podkreślają
również autorzy ekspertyzy zleconej przez Ministerstwo Zdrowia, która została zatajona przez
rząd aż do momentu przegłosowania przez Sejm tzw. megaustawy telekomunikacyjnej, która ma
ułatwić operatorom wprowadzenie w Polsce sieci 5G – alarmują
autorzy petycji.

Testy na ludziach?
W związku z opisanymi w publikacjach naukowych skutkami zdrowotnymi PEM uczeni o
udokumentowanych osiągnięciach naukowych w zakresie badań bioelektromagnetycznych
domagają się od 2015 r. redukcji ekspozycji na PEM (The EMF
Scientist Appeal, 2015). Stwierdzają oni, że waga dowodów
opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych
uzasadnia podjęcie większych
środków ostrożności oraz wyrażają obawę, że ich niezastosowanie może doprowadzić do kryzysu zdrowia publicznego. Od
2017 r. coraz szersze grono naukowców i lekarzy apeluje o moratorium na wdrożenie nieprzebadanej sieci 5G (The 5G Appeal, 2017). - Jak ludzie i inne organizmy żywe zareagują na eksperyment, jakim jest de facto wprowadzenie 5G, nikt
nie jest w stanie dziś określić.
Mimo to operatorzy już urucha-

Ogłoszenie

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
w Stargardzie informuje
Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju
współfinansowaną przez Unię Europejską na lata 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Obszar naszego działania
to 14 gmin województwa zachodniopomorskiego, położonych w trzech powiatach - powiat
stargardzki: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard,
Suchań; powiat pyrzycki: Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo.
 ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2020. Zakres tematyczny
operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.
Termin składania wniosków: od 24 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r.
 ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Programu Operacyjnego
„RYBACTWO I MORZE” Zakres tematyczny operacji - Wspieranie rozwoju działalności
przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa. Termin składania wniosków: od 24
czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r.
 8 czerwca 2020 r. godz.14.00 szkolenie online z wniosku o dofinansowanie na rozwijanie
działalności z Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE”. Zainteresowani powinni się
zgłaszać mailowo lub telefonicznie do biura WIR w celu otrzymania dalszych wskazówek w
zakresie uczestnictwa.
 9 czerwca 2020 r. godz.14.00 szkolenie online z wniosku o dofinansowanie na rozwijanie
działalności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zainteresowani powinni się zgłaszać
mailowo lub telefonicznie do biura WIR w celu otrzymania dalszych wskazówek w zakresie
uczestnictwa.
Z a p r a s z a m y n a s t r o n ę S t o w a r z y s z e n i a w w w. w i r - l g d . o r g . p l . W związku z
pandemią koronawirusa prosimy o kontakty mailowe wir-lgd@wp.pl lub telefoniczne 91 578
43 78. W sytuacjach niezbędnych wizyta w biurze po uprzednim umówieniu.
91 573 09 96
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miają tę technologię, lub jej testy, w wielu polskich miastach.
Fale milimetrowe wymagać będą
ogromnego zagęszczenia nadajników, które, zgodnie z wymogami technologii 5G, będą instalowane co 20-150 m na latarniach,
słupach,
przystankach i budynkach w
całej gminie, w ciągu najbliższych kilku lat. Ponadto z dniem
1 stycznia br. weszło w życie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia podnoszące stokrotnie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych z zakresu mikrofalowego w środowisku (z 0,1
W/m2 na 10 W/m2 dla gęstości mocy mikrofalowej; z 7 V/m
na 61 V/m dla natężenia składowej elektrycznej pola). Ministerstwo zlekceważyło przy tym
opinie naukowców przeciwnych
zmianom z tak znanych instytutów naukowych jak: Instytut
Medycyny Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki
Wrocławskiej i organizacji: Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych. Wcześniej, na mocy megaustawy, rozporządzenie zostało przekazane z kompetencji
Ministra Środowiska do resortu zdrowia, gdyż Minister Środowiska Henryk Kowalczyk był
przeciwny zmianie normy bez
uprzedniego przeprowadzenia
badań. Już nie jest ministrem –
alarmują autorzy. Jak zauważają twórcy petycji, władze wielu
gmin w Polsce podjęły uchwałę i wyraziły negatywne stanowisko wobec zmian wprowa-

dzanych w rozporządzeniu. Na
całym świecie rośnie opór wobec wdrażania bez konsultacji
ze społeczeństwem nieprzebadanej technologii 5G, w wielu
krajach zachodnich obywatele i
organizacje pozarządowe pozywają władze centralne do sądu.
Minister rządu regionu stołecznego Brukseli, Céline Fremault, zapowiedziała wstrzymanie wdrożenia 5G stwierdzając: „Mieszkańcy Brukseli nie
są królikami doświadczalnymi,
których zdrowie mogę sprzedać z zyskiem”. Opublikowany
niedawno briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego
również podkreśla możliwość
wystąpienia poważnych zagrożeń zdrowotnych w związku z
wprowadzeniem standardu 5G.
Ponadto firmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczają od ewentualnych szkód wynikłych z oddziaływania PEM z uwagi na
tysiące badań naukowych, które wykazały negatywne skutki biologiczne. - NIK raportuje
od 5 lat o nieprawidłowościach
w ochronie środowiska. Ostatni
raport NIK z maja 2019 r. uwidocznił, że nic się w tej materii
nie zmieniło i nadal nie ma należytej kontroli nad emisją PEM
do środowiska. Wprowadzany przez Ministerstwo Cyfryzacji system monitoringu SI2PEM
również nie poprawi sytuacji,
gdyż nie będzie monitorował pomiarowo rzeczywistej wartości
PEM, lecz będzie poziom PEM
dla każdego punktu wyliczał na
podstawie niepełnych i niedokładnych danych z pomiarów i
przy zastosowaniu modeli mate-

matycznych, w których niemożliwe jest uwzględnienie setek parametrów propagacji pól elektromagnetycznych. W konsekwencji udostępniane w tym systemie
dane nie umożliwią kontroli nad
rzeczywistym poziomem PEM w
środowisku – czytamy w petycji. Naukowcy ostrzegają, że po
wejściu rozporządzenia pomiary dopuszczalnych poziomów
nie będą możliwe do wykonania, a na nowe poziomy PEM
nie są przygotowane implanty,
rozruszniki serca i inne urządzenia medyczne z gwarancją działania do 10 V/m (nowa
norma: 61 V/m) 1.
Tysiące osób przeciwko
technologii 5G
Jak zaznaczają autorzy petycji, na naszym niebie pokażą się
dziesiątki tysięcy nowych satelitów wykorzystywanych w tej
technologii, zakłócając obserwacje astronomiczne i zwiększając natężenie PEM w atmosferze. Apel o powstrzymanie technologii 5G na Ziemi i
w przestrzeni kosmicznej podpisało już prawie 200 tysięcy
osób, w tym tysiące naukowców
i lekarzy. - Na koniec należy zauważyć, że łączność przewodowa stanowi sprawdzoną i bezpieczną alternatywę dla komunikacji bezprzewodowej, na co
wskazują polscy i międzynarodowi eksperci. Polecamy choćby
raport amerykańskiego specjalisty ds. technologii komunikacji, dr Timothy Schoechle’a, który w oparciu o analizę dostępnych technik przesyłu danych
potwierdził
niezaprzeczalną
wyższość łączy przewodowych

nad komunikacją bezprzewodową tak pod względem szybkości
przesyłu danych, odporności na
cyberataki, wydajności energetycznej, potencjału rozwojowego
w przyszłości, jak i bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska – informują autorzy petycji. Autor
raportu zaleca również, by porzucić ideę wdrożenia sieci 5G i
Internetu Rzeczy, ponieważ nie
potrzebują ich ani ludzie ani rynek – są to technologie zbędne,
promowane tylko dlatego, by
generować olbrzymie zyski dla
przemysłu bezprzewodowego.
Co na to stargardzki
magistrat?
Autorzy petycji wnoszą o to,
aby w uchwale Rada Miasta/
Gminy wyraziła swoje negatywne stanowisko wobec: wielokrotnego zwiększenia od
1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców
na pole elektromagnetyczne z
zakresu mikrofalowego; wprowadzania standardu 5G bez
wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie
mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia
właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku. Ponadto mieszkańcy chcą
aby zdemontowano istniejące sieci Wi-Fi w szkołach tam,
gdzie one istnieją, i wykonano nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe eternetowe bądź światłowodowe, a
także aby nakazano przełączanie na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy
oraz zakazano ich używania na

Mieszkańcy w petycji przedstawiają
mocne argumenty przeciw sieci 5 G

przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub w celach alarmowych.
- Żądamy również, aby Miasto/
Gmina zobowiązała się do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkańców nt.
Zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM - telefon komórkowy, wifi i inne urządzenia bezprzewodowe - przykład zaleceń
można znaleźć w ulotce opracowanej przez Miasto Kraków, podanej jako załącznik do petycji
– informują autorzy petycji. Do
momentu zamknięcia tego numeru Dziennika Stargardzkiego nie otrzymaliśmy stanowiska
z Urzędu Miejskiego, odnośnie
petycji, które wpłynęła do magistratu. Jak tylko otrzymamy
taką odpowiedź, wrócimy do
tematu instalacji sieci 5G.
KR

Zmiany w Radzie Społecznej SPWZOZ

Terebecki za Rogowskiego
Radni Rady Powiatu Stargardzkiego podjęli uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej działającej w SPWZOZ w Stargardzie. W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji członka Rady Społecznej odwołany został Ireneusz Rogowski, który był przedstawicielem Wojewody Zachodniopomorskiego. Jego miejsce jako przedstawiciel Wojewody zastąpi Bogdan Terebecki, który w obecnej kadencji pełni również
funkcję radnego Rady Powiatu Stargardzkiego.

Bogdan Terebecki - z lewej - został przedstawicielem Wojewody w Radzie Społecznej szpitala

Rada Powiatu Stargardzkiego
w dniu 27 lutego 2019 roku podjęła uchwałę nr IV/71/19 w sprawie powołania Rady Społecznej
w Samodzielnym Publicznym
Wielospecjalistycznym Zakładzie
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. Statut Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie nadany uchwałą nr
II/38/18 Rady Powiatu Stargardz-

kiego z dnia 19 grudnia 2018 roku
w sprawie nadania statutu wskazuje, że w przypadku odwołania
członka Rady Społecznej przed
upływem kadencji na skutek jego
rezygnacji, Rada Powiatu uzupełnia skład Rady z inicjatywy podmiotu, którego członek był przedstawicielem. Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 30
kwietnia 2020 roku poinformował, że w związku ze złożoną rezygnacją Ireneusza Rogowskiego
z pełnienia funkcji członka Rady
Społecznej w SPWZOZ w Stargardzie wyznaczył Bogdana Terebeckiego jako swojego przedstawiciela w składzie Rady. Przypomnijmy, że Ireneusz Rogowski w
minionej kadencji pełnił funkcję

starosty stargardzkiego, a następnie członka Zarządu Powiatu. Po
wyborach samorządowych i zmianach na tych stanowiskach Ireneusz Rogowski jako przedstawiciel
Wojewody zasiadał w Radzie Społecznej stargardzkiego szpitala. Z
kolei kolejny przedstawiciel Wojewody, który zajął miejsce Ireneusza Rogowskiego po jego rezygnacji – Bogdan Terebecki, w
obecnej kadencji jest również radnym Rady Powiatu Stargardzkiego. Przypomnijmy, kto zasiada
w Radzie Społecznej SPWZOZ.
Przewodniczącym Rady Społecznej jest starosta stargardzki Iwona
Wiśniewska. Poza przedstawicielem Wojewody Zachodniopomorskiego, Rada Społeczna liczy jesz-

Po kilkunastu miesiącach z pracy w
Radzie Społecznej SPWZOZ zrezygnował Ireneusz Rogowski

cze 5 członków, którzy są przedstawicielami Rady Powiatu Stargardzkiego: Krystyna Smolarek,
Anna Gołofit, Bartosz Rudnicki,
Emilia Reszka, Tomasz Szczerba.
KR
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Praca zdalna szczególnym wyzwaniem dla kadry OREW

Powiat dołożył do budowy drogi w Starej Dąbrowie

Wprowadzony tryb nauki zdalnej zmusił uczniów oraz ich rodziny do błyskawicznego przeorganizowana się tak, by sprawnie funkcjonować w trybie
online. Sytuacja tego rodzaju rodzi wiele trudności i problemów, dotykających rodziny. Zdecydowanie większym wyzwaniem okazała się natomiast
praca zdalna z dziećmi niepełnosprawnymi, pozostającymi pod stałą opieką Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Stargardzie.

Mimo pandemii nauczyciele na bieżąco kontaktowali się ze swoimi podopiecznymi

Trudno wyobrazić sobie pracę zdalną z dziećmi dotkniętymi
autyzmem, porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością ruchową lub innymi schorzeniami, które wymagają codziennej i
bliskiej obecności terapeuty. Kadra stargardzkiego OREW musiała więc sprostać nie lada wyzwaniu, by utrzymać kontakt ze
swoimi podopiecznymi w warunkach przymusowej izolacji.
Terapeutom OREW komunikującym się z dziećmi jedynie
w trybie online, zależało więc
przede wszystkim na zachowaniu w ich pamięci własnego wi-

zerunku: tonu głosu oraz sposobu nawiązywania relacji, przydatnego w wyjściu z zamkniętego świata. Nadrzędnym celem
jest, aby po powrocie do bezpośrednich zajęć, dzieci dotknięte
autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami, nadal czuły
się bezpieczne, nie tracąc przy
tym nabytych wcześniej umiejętności.
W pracy zdalnej nie pomagają zachowania podopiecznych,
wrażliwych bardzo na zaburzenia rytmu dnia, ustalonego
wcześniej i powtarzalnego. Niejednokrotnie po interwencji ro-

dziców, konieczne okazywało
się opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych wprowadzanych w domowych warunkach, które łagodziły skutki izolacji przyzwyczajając podopiecznych do nowych
realiów.
W ocenie dyrektor OREW, kadra ośrodka nie tylko sprostała
wyzwaniu pracy z dziećmi w warunkach COVID- 19, lecz także
wyzwoliły one nieoczekiwane
pokłady kreatywności- zwłaszcza w korzystaniu z platform internetowych. Okazały się one
przydatne, m.in. w uatrakcyjnieniu zajęć oraz form prowadzonej
terapii, dostarczając niezbędnych narzędzi multimedialnych.
Nowy i stały tryb dnia udało
się zapewnić, dzięki ustalanym
na bieżąco planom zajęć online,
prowadzonych w małych grupach, także z udziałem rodziców. Tematyka zajęć realizowanych w takich warunkach, sprawia niejednokrotnie trudności
podopiecznym. Wówczas terapeuci nie tylko nagrywają dla
nich filmiki czy przygotowują
prace plastyczne, ale też dzwonią do rodziców, omawiając
sposoby przekazania informacji
w formie najbardziej przydatnej
dla dziecka.
Pracę wszystkich terapeutów w trybie zdalnym koordynuje dyrekcja OREW. Z wirtu-

alnej „chmury” można pobrać
codzienne informacje odnośnie
zadań z zakresu logopedii, fizjoterapii oraz rehabilitacji lub filmiki, dotyczące pracy w ramach
Integracji Sensorycznej. Na bieżąco aktualizowane są również
zadania, dotyczące rehabilitacji
indywidualnie dobranej do grupy dzieci, ze względu na rodzaj
ich niepełnosprawności. Ten

szczególny czas odkrywa zatem
nowe możliwości- także ukryte
talenty. Wszyscy jednak tęskną
już za sobą nawzajem. Zwłaszcza
podopieczni, dla których bezpośredni kontakt jest niezmiernie
ważny w żmudnym procesie wychodzenia z zamkniętego świata.

W dniu 5 lipca 2019 roku zawarte zostało porozumienie intencyjne pomiędzy Powiatem
Stargardzkim a Gminą Stara Dąbrowa, którego przedmiotem
było wyrażenie woli stron w zakresie współpracy finansowej
umożliwiającej przebudowę drogi w Starej Dąbrowie. Warunkiem koniecznym do udzielenia gminie dotacji celowej przez
powiat, było nabycie przez gminę Stara Dąbrowa prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Stara Dąbrowa,

Blisko 1,8 mln zł trafi do 40
gmin z terenu Pomorza Zachodniego w ramach programu
Opieka 75+. Umowy na rządowe dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych podpisał wicewojewoda
Marek Subocz. - Rządowy program Opieka 75+ pozwala gmi-

mie, tj. skierowany nie tylko do
osób samotnych w wieku 75 lat
i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach. Ponadto,
w minionym roku z programu
skorzystały także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze
poprzez spółdzielnie socjalne
osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu
terytorialnego. Zmiana ta spowodowała, iż program obejmuje swoim zasięgiem większą liczbę gmin, a tym samym umożliwia przyznanie dodatkowych
lub nowych godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych osobom w
wieku 75 + lat i więcej.
KR
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Teraz w obiekcie wykonany
będzie kompleksowy system
przeciwpożarowy. Inwestycja
obejmuje montaż trzech systemów: oddymiania, sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego. W ra-

mach prac nową aranżację zyska także hol wejściowy obiektu przy ul. Pierwszej Brygady
35. Remont potrwa do końca
lipca. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo wszystkich pracowników biurowca. Trzy lata

W biurowcu wykonany zostanie kompleksowy system przeciwpożarowy oraz remont holu
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Stara Dąbrowa
Z dniem 25 maja Urząd Gminy w Starej Dąbrowie został otwarty dla mieszkańców oraz pozostałych klientów. Obowiązuje zasada: 1 osoba przy 1 stanowisku pracy.
Wskazane jest, aby osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy następowało po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub pocztą e-mail. Wizyta ta powinna odbyć się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności.

KR

Ruszyła kolejna inwestycja w budynku Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego.
Ośmiopiętrowy wieżowiec jest siedzibą kilkudziesięciu firm z różnych branż. W 2017
r. został docieplony, a elewacja zyskała nowy wygląd.

Miasto i Gmina Dobrzany, gminy Starta Dąbrowa, Marianowo i Stargard znajdują się na liście 40 gmin, które w 2020 rok uzyskają środki na realizacje programu „Opieka 75+”. Program ma na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla
osób w wieku 75 lat i więcej. Realizowany jest od stycznia 2018 roku.
od stycznia 2018 roku i jest adresowany do gmin: miejskich,
wiejskich, miejsko – wiejskich
do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Strategicznym celem
programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Gminy, które
przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie
w realizacji usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych, dla osób w wieku
75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. W 2019 roku program był
realizowany w rozszerzonej for-

oznaczonych numerami działek:
161, stanowiącej wówczas własność Skarbu Państwa oraz nr
181/9 stanowiącej własność Powiatu Stargardzkiego. Warunek
ten został spełniony. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie
w ramach środków pozyskanych
z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania wynosi 4 101 577,83 złotych. Dofinansowanie w kwocie
2 460 946,70 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, ze
środków własnych Gmina Sta-

ra Dąbrowa przeznaczy kwotę
820 315,57 zł. Powiat Stargardzki udzieli pomocy finansowej
Gminie Stara Dąbrowa w wysokości 820 315,57 zł, z czego w
roku 2020 dotacja wyniesie 110
157,79 zł, natomiast w roku 2021
– 710 157,78 zł. Zgodnie z art.
220 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być
udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc
finansowa w formie dotacji celowej. Postawą udzielania pomocy, jest stosowne art. 216 ust. 2
pkt 5 cytowanej ustawy, odrębna
uchwała organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego, podejmowana w roku budżetowym, w którym pomoc jest
udzielana. W związku z powyższym podczas obrad sesji Zarząd
Powiatu wniósł o podjęcie niniejszej uchwały, bowiem środki na ten cel są zabezpieczone w
budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok.

Remont w biurowcu SARL

Uczniowie w domowym zaciszu starali się wykonywać zadania

Wieści z gmin

Podczas XVII sesji Rady Powiatu Stargardzkiego, radni przyjęli projekt uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stara Dąbrowa. Z budżetu Powiatu
Stargardzkiego udzielono tym samym pomocy finansowej w formie dotacji celowej w
wysokości 110 157,79 zł gminie Stara Dąbrowa, z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa”.

Decyzją radnych Powiat Stargardzki przekaże dotację dla Gminy Stara Dąbrowa
na budowę drogi

Skorzystają 4 gminy z naszego powiatu
Choszczno – 135,3 tys. zł. Na liście zapotrzebowania na 2020
rok widnieją jeszcze gminy z powiatu stargardzkiego, którego
realizują program Opieka 75+,
mowa o gminach: Dobrzany,
Marianowo,
Stara
Dąbrowa i Stargard. Miasto i Gmina
Dobrzany na usługi opiekuńcze
przekaże w 2020 roku 10 560 zł.
Gmina Marianowo z kolei cztery razy więcej, bo 46 096,00 zł.
Gmina Stara Dąbrowa wykazała zapotrzebowanie na poziomie
8 096,00 zł. Natomiast gmina
Stargard na usługi opiekuńcze w
ramach programu Opieka 75+ w
2020 roku wykorzysta 4 369,00
zł. Przypomnijmy, że program
„Opieka 75+” realizowany jest

Ponad 110 tys. zł dotacji

Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Program „Opieka 75+”

nom uzyskać dofinansowanie z
budżetu państwa na pokrycie połowy kosztów zadań własnych,
jakimi są organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych, w
tym specjalistycznych dla osób w
podeszłym wieku – mówi wicewojewoda zachodniopomorski
Marek Subocz. Program Opieka
75+ został wprowadzony przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej. Obejmuje
osoby samotne w wieku 75 lat
i więcej oraz seniorów, którzy
mają rodziny. Najwyższą dotację – prawie 190 tys. zł uzyskało Miasto Police. Drugie w kolejności było Miasto i Gmina
Goleniów – ponad 154 tys. zł,
Białogard – 142,5 tys. zł oraz
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temu obiekt został docieplony.
Wymieniono również okna i
instalację centralnego ogrzewania. Nowy wygląd zyskała
także elewacja.
Wieżowiec należał w przeszłości do Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Teraz jest przeznaczony na działalność biurową – swoją siedzibę ma tam kilkadziesiąt
firm. SARL wynajmuje w pełni wykończone pomieszczenia, z możliwością m.in. podłączenia internetu. Inna opcja
to strefa coworkingu, czyli dobrze wyposażona przestrzeń
biurowa, w której za niewielką opłatą mogą pracować np.
freelancerzy lub mikroprzedsiębiorcy. Budynek ma dwie
windy i własne miejsca parkingowe oraz salę konferencyjną. Jest również całodobowa ochrona.
Info UM/opr red

Marianowo
W ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła Gmina Marianowo
pozyskała dofinansowanie w kwocie 45 tysięcy złotych. Środki pozwoliły na zakup 14 laptopów, które mają służyć uczniom i nauczycielom w procesie zdalnego nauczania.

Chociwel- Kamienny Most
W Kamiennym Moście pojawił się wyjątkowy Dinozaur oraz Animatorzy, którzy w ramach realizowanego projektu ‘TV Karkowo”,
animują i wspierają środowisko lokalne w tym trudnym dla wszystkich czasie.
Podczas przeprowadzonej akcji Dinozaur i Animatorzy wręczali
mieszkańcom Kamiennego Mostu maseczki ochronne.
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Do jakich pojemników
Różnice i podobieństwa między
wrzucać rękawiczki i
przymiotnikiem i rzeczownikiem (2) maseczki jednorazowe
Poradnik językowy

W przeciwieństwie do rzeczowników, nieliczna grupa przymiotników może przybierać w mianowniku liczby pojedynczej postać z końcówką fleksyjną: wesoł-y, godn-y,
zdrow-y, łaskaw-y, pewn-y , winn-y, ciekaw-y lub z końcówką zerową (Ø): wesół - Ø;
godzien- Ø; zdrów - Ø; łaskaw - Ø; pewien - Ø, winien - Ø; ciekaw - Ø. Wyłącznie
skróconą postać mają następujące przymiotniki: rad - Ø, wart - Ø, kontent - Ø.
Krótsze formy przymiotnika są nieodmienne, występują tylko w rodzaju męskim i w
liczbie pojedynczej. W zdaniu
pełnią one funkcję określającą
orzecznik w orzeczeniu złożonym, zwanym też imiennym,
składającym się właśnie z tej
krótszej lub normalnej postaci przymiotnika oraz łącznika, którym są osobowe formy
czasownika utworzone od bezokoliczników: być, zostać, stać
się, czuć się, okazać się i inne
Podaję przykłady zdań z orzeczeniem imiennym: Bądź łaskaw podać mi szklankę soku.;
On jest pewien odniesienia
zwycięstwa.; Jesteś godzien tej
nagrody.; Czy już jesteś gotów
do podróży? Będziesz jeszcze
zdrów i wesół.
Podaję też przykład zdań z
orzeczeniem imiennym, który składa się z orzecznika i nieskróconej formy przymiotnika.
Wnuczka sąsiadki czuje się bardzo szczęśliwa, bo ukończyła
studia na politechnice we Wrocławiu z najlepszym wynikiem
na kierunku konstrukcji samolotów i silników samochodowych. Obecnie jako magister inżynier jest wzorową stażystką
w Belgii i zajmuje się silnikami
okrętowymi. Gratuluję Jej wielkiego sukcesu, a wszystkim studentom życzę tak wspaniałych
osiągnięć.
A propos orzeczenia; mamy
je dwa rodzaje: powyższe złożone (łącznik plus orzecznik), które właśnie omówiłam oraz orzeczenie wyrażone czasownikiem
osobowym, np. Przeczytałam
ciekawą książkę. On potrafi (nie
będzie potrafił) to zrobić w sposób błyskawiczny. Ale o tej części mowy napiszę w przyszłości.
Przymiotniki różnią się ponadto od rzeczowników tym,
że podlegają stopniowaniu,
które polega na podkreśleniu
stopnia natężenia, intensywności jakiejś cechy wzrastającej lub malejącej. Wyróżniamy stopień równy, oznaczający
normalne nasilenie właściwości; stopień wyższy, wskazujący na większe nasilenie cechy
(służący do budowania porównania) i najwyższy - o najwięk-

szym nasilenie danej cechy,
np.: zdolny, zdolniejszy, najzdolniejszy.
Jest to stopniowanie proste, które polega na tym, że do
stopnia równego, w stopniu
wyższym dodajemy przyrostek
- szy, -ejszy, a w stopniu najwyższym - przedrostek naj - .
Podaję przykłady: słodki, słodszy, najsłodszy; bogaty, bogatszy, najbogatszy; ładny, ładniejszy, najładniejszy; trudny,
trudniejszy, najtrudniejszy.
Występuje też stopniowanie opisowe, polegające na
poprzedzeniu przymiotnika
przysłówkiem posiłkowym w
stopniu wyższym - bardziej, a
w stopniu najwyższym - najbardziej, np.: komfortowy, bardziej komfortowy i najbardziej
komfortowy; jasny, bardziej
jasny i najbardziej jasny; słony, bardziej słony, najbardziej
słony.
Istnieje także stopniowanie “w dół”, czyli w kierunku
ujemnym, gdy jakiejś cechy nie
wzmacniamy, lecz ją osłabiamy. Obok stopnia równego występuje stopień niższy (służący do konstrukcji porównania)
oznaczający mniejsze nasilenie cech. Tworzy się go przez
poprzedzenie stopniowanego
przymiotnika przysłówkiem
posiłkowym - mniej, np. mniej
stosowny, mniej delikatny. Stopień najniższy, określa najmniejszą intensywność danej
cechy. Tworzy się go, poprzedzając stopniowany przymiotnik przysłówkiem posiłkowym
najmniej, np. najmniej odpowiedni; najmniej pilny. Stopniowanie w kierunku ujemnym
jest zawsze opisowe.
Rozróżniamy też stopniowanie regularne i nieregularne. To
pierwsze występuje wówczas,
gdy nie zmienia się temat fleksyjny przymiotnika: twardy,
twardszy, najtwardszy; gruby
grubszy, najgrubszy; pilny, pilniejszy, najpilniejszy. Natomiast
stopniowaniu nieregularnemu
podlegają przymiotniki, gdy
w stopniu wyższym i najwyższym zmienia się brzmienie całego wyrazu: dobry, lepszy, najlepszy; zły, gorszy, najgorszy;

mały, mniejszy, najmniejszy;
duży, większy, największy.
Jednak nie zawsze stopniowanie jest możliwe. Właściwości tej nie mają najczęściej
przymiotniki utworzone od
nazw państw, miast, materiału,
z którego są wykonane itp.: polski, warszawski, arabski, żelazny, drewniany, porcelanowy,
srebrny, papierowy, elektryczny, owocowy, wieczny, iglasty,
nieważny, filmowy, wieczorny,
rogaty, cudzy, itp. Są to głównie przymiotniki dzierżawcze,
względne i charakterystyczne
oraz nieliczne zmysłowe (bordowy, suchy, kulisty) i umysłowe (pies myśliwski, pokojowy), o
których już pisałam.
Błędem językowym jest stopniowanie podwójne, które nosi
cechy pleonazmów, polegające na tym, iż stopień najwyższy
zawiera się już w formie przymiotnika, np. najbardziej maksymalny, najbardziej minimalny;
najbardziej ekstremalny i najbardziej optymalny (o czym też już
pisałam) oraz na jednoczesnym
stosowaniu wykładników stopniowania prostego i opisowego, np.: bardziej nowocześniejszy zamiast nowocześniejszy;
bardziej mądrzejszy zamiast mądrzejszy; mniej odpowiedniejszy zamiast mniej odpowiedni; mniej doskonalszy zamiast
mniej doskonały.
Sukcesywnie zanika stopniowanie proste na rzecz opisowego, ale lepiej jest powiedzieć:
popularniejszy, czy najpopularniejszy, niż bardziej popularny
czy najbardziej popularny; weselszy, najweselszy, niż bardziej
wesoły, czy najbardziej wesoły;
nowocześniejszy, najnowocześniejszy niż bardziej nowoczesny, czy najbardziej nowoczesny.
Argumentem przemawiającym
przeciw tej tendecji jest lepsze
brzmienie form prostych, a także ekonomika słów.
Dokończenie tematu nastąpi w
trzecim i ostatnim odcinku tego
cyklu artykułów. Dla ścisłości
muszę dodać, że nie zawarłam
w nich pełnej wiedzy o podobieństwach i różnicach między
powyższymi częściami mowy.
Danuta Wojciechowska

W związku z epidemią koronawirusa wiele osób korzysta
z jednorazowych rękawiczek i maseczek. Niektóre maski
– po wypraniu i wyprasowaniu – nadają się do ponownego użytku. Inne jednak muszą być od razu wyrzucone.
Warto wiedzieć, do jakich pojemników powinny trafić
środki ochronne używane w tym szczególnym czasie.

Pozbycie się rękawiczek lub maseczek wprost na chodnik lub trawnik
jest przede wszystkim niebezpieczne. W ten sposób zwiększa się ryzyko przenoszenia wirusa na inne osoby. Każdego dnia w naszym mieście

powstają tysiące tego typu śmieci.
Pozbycie się ich jest bardzo proste –
wystarczy wrzucić maseczkę lub rękawiczki do pojemnika na odpady
zmieszane, niezależnie od materiału, z jakiego zostały wykonane. Dotyczy to zarówno śmietników znajdujących się w przestrzeni publicznej, jak i sortowania odpadów w domach. Ważne, żeby zużyte środki
ochronne jak najszybciej trafiły do
odpowiednich pojemników. W ten
sposób chronimy przed zarażeniem
zarówno siebie, jak i innych.
W czasie epidemii zasady segregowania pozostałych odpadów
przez osoby zdrowe pozostają bez
zmian. Dla chorych na COVID-19
przebywających w domowej izolacji
Ministerstwo Klimatu przygotowało specjalne wytyczne odnoszące się
do bezpiecznego składowania i wywożenia śmieci.

75-lat obecności Kościoła i Zgromadzenia
Chrystusowców w powojennym Stargardzie
Jak wielką rolę w „oswajaniu” miasta, które tuż po działaniach wojennych znalazło się w granicach Polski odegrała obecność księży katolickich,
pamiętają najstarsi przedstawiciele pokolenia osadników, przybywający do na wpół zrujnowanego wówczas Stargardu, wiosną i latem 1945 r.
Odprawiona wtedy pierwsza
msza, w majowy Dzień Zielonych Świątek, na nowo budowała tożsamość miejsca, które dla
wielu przybyłych w ramach powojennej wędrówki ludów stało
się nowym rodzinnym domem.
Minęło właśnie 75 lat od tej
chwili, kiedy pierwszą w Stargardzie Mszę Św. odprawili dwaj
księża chrystusowcy: Tomasz
Długopolski oraz Edmund Gagajek. Obok wymiaru modlitewnego i religijnego, pierwsza celebra na gruzach powojennego
Stargardu stanowiła też formę
manifestacji obecności polskich
osadników, którzy rozpoczęli w przejmowanym mieście na
nowo organizację życia, opartego na fundamencie chrześcijań-

skich wartości.
Pierwszą mszę odprawiono
w kościele p.w. św. Ducha, który jako jedyny nadawał się wówczas do sprawowania wspólnej
celebry. Przypomniano o tym
fakcie podczas jubileuszowych
uroczystości w kościele św. Jana,
zorganizowanych
staraniem
Zgromadzenia Chrystusowców,
od blisko 75 lat związanych ze
Stargardem.
W jubileuszowej Mszy św. z
okazji 75- lecia tamtego wydarzenia, uczestniczyła Starosta
Stargardzki Iwona Wiśniewska, razem z Ewą Sową- Zastępcą Prezydenta Stargardu. Na zaproszenie zgromadzenia odpowiedział także poseł na Sejm RP
Michał Jach, księża ze stargardz-
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Wirtualny ArtFestiwal
okazał się strzałem w
dziesiątkę
Stargardzianie pokazali, że nawet w czasie epidemii koronawirusa nie rezygnują z kontaktu ze sztuką. Przez cały weekend kilka tysięcy osób odwiedziło wirtualny ArtFestiwal.
Jak co roku – choć teraz w nieco
innej, wirtualnej formie – kilkudziesięciu artystów przedstawiło
swoją twórczość.
Jeżeli ktoś nie zdążył zapoznać
się ze wszystkimi propozycjami
wystarczy wejść na stronę internetową Stargardzkiego Centrum Kultury i z zakładki ArtFestiwal 2020
on-line wybrać konkretną kategorię. Do wyboru jest fotografia, grafika, ikony, malarstwo, modelarstwo,
muzyka, rękodzieło i formy użytkowe, taniec, teatr oraz witraż. Artyści przygotowali prezentacje w różnej formie. Można obejrzeć zdjęcia,
spektakl teatralny, posłuchać Orkiestry Camerata albo poznać tajniki
tworzenia witraży. Muzycy ze Stargardu specjalnie na tę okazję nagrali
piosenkę o wymownym tytule „CO
VIDać w Stargardzie…”.
Wirtualny festiwal to także szansa
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na odwiedzenie większej liczby artystów niż zwykle. Tym razem wirtualnie pokazało się ponad 70 twórców. Jak zawsze reprezentują różne
dziedziny sztuki. Wystawy fotografii, zbiory grafik, układy taneczne,
modele zabytkowych pojazdów, obrazy – wybór jest naprawdę duży.
Swoimi dziełami pochwalili się zarówno utalentowani dorośli, jak i
zdolne dzieci oraz młodzież z naszego miasta. Choć w tradycyjnej,
plenerowej formie wydarzenie trwa
przez jeden weekend, ArtFestiwal
on-line jest nadal dostępny. Warto
zajrzeć na stronę SCK żeby ponownie zobaczyć dzieła lokalnych twórców albo nadrobić weekendowe zaległości i dopiero zapoznać się ze
wszystkimi tegorocznymi propozycjami.
Info UM/opr red
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We Mszy udział wzięli księża ze stargardzkich parafii

kich parafii oraz przedstawiciele
wspólnot, działających w parafii
p.w. św. Józefa przy kościele św.
Jana. Celebrze przewodniczył
delegat Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego- stargardzianin ks. Zbigniew Regucki.
Warunki czasu pandemii
ograniczyły znacznie wymiar jubileuszowego świętowania. Przy
zachowaniu
obowiązujących
obostrzeń dziękowano więc za
Pionierów Stargardu i pierwszych księży, którzy sprawując
Eucharystię w 1945 r. budowali
na nowo tożsamość miasta.
Przejmującym akcentem jubileuszowej liturgii okazało się
wprowadzenie do świątyni krzyża ołtarzowego, znalezionego w
1945 r. na gruzach kościoła św.
Józefa. Krzyż po koniecznej renowacji znalazł miejsce w kościele św. Jana. Przypomina też
o nieistniejącym dzisiaj budynku kościoła p.w. św. Józefa, który obecnie jest patronem świętojańskiej parafii.
Wspólne świętowanie miał
uświetnić również spektakl
przygotowany przez młodzież z
parafii na osiedlu Chopina- według scenariusza Joanny Stefańskiej. Wprowadzone obostrzenia sprawiły jednak, że zamiast
spektaklu zrealizowano projekt
multimedialny z udziałem mło-

Jubileuszową Mszę Św. z zachowaniem obostrzeń sanitarnych odprawiono w Kościele Świętego Jana

dych aktorów, spośród których
każdy swoją kwestię nagrywał w
domu. Powstał dzięki temu film
o pierwszych najtrudniejszych
dniach polskiej społeczności na
Pomorzu Zachodnim. Dyna-

micznie zmontowany i pokazany obraz okazał się szczególnie
wzruszającym akcentem jubileuszowych uroczystości.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Podczas mszy wprowadzono do świątyni krzyż ołtarzowy, znaleziony w 1945 r. na
gruzach kościoła św. Józefa

Lodołamacze 2020

Nagrodzą firmy wspierające osoby niepełnosprawne
Organizatorzy Konkursu Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych już po raz 15. przyznają „Lodołamacze”- prestiżowe nagrody
dla pracodawców wrażliwych społecznie. W tym roku przypada jubileuszowa edycja konkursu, organizowanego od 15 lat staraniem fundacji.

Przedsięwzięcie stanowi kluczowe ogniwo kampanii społecznej, której celem jest przełamywanie barier i uproszczeń
w ocenie możliwości osób, dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Do konkursu dofinansowanego przez
Polski Funduszu Rehabilitacji
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Osób Niepełnosprawnych można również zgłaszać firmy i pracodawców prowadzących działalność w powiecie stargardzkim.
Okoliczności czasu pandemii,
jakie towarzyszą tegorocznej,
jubileuszowej edycji konkursu
jeszcze bardziej świadczą o wartości tych pracodawców, którzy

stworzyli szanse i warunki rozwoju w swoich firmach osobom
dotkniętym niepełnosprawnością. I nie zamierzają tego zmieniać, mimo zawirowań rynkowych i zapowiedzi załamania
koniunktury- co już negatywnie
wpływa na rodzimy rynek pracy.
Tym bardziej ważne jest zatem
uhonorowanie
przedsiębior-

ców, zaangażowanych w biznes
wrażliwy społecznie, mimo niekorzystnych warunków otoczenia rynkowego zmagającego się
z gospodarczymi skutkami epidemii.
Do konkursu „Lodołamacze 2020” można zgłaszać firmy, osoby oraz instytucje w kategoriach, takich jak: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna
Przestrzeń oraz Zdrowa Firma i
Dziennikarz bez Barier. Dodatkowo wyodrębniono również
nową kategorię: „Rehabilitacja
społeczno- zawodowa”, dedykowaną Zakładom Aktywności
Zawodowej i Warsztatom Terapii Zajęciowej. Nominacje firm i
przedsiębiorców można nadsyłać do 15 sierpnia.

Zainteresowani znajdą więcej
szczegółów na stronie Polskiej
Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych:
http://
www.popon.pl
W konkursie na przestrzeni 14
lat jego trwania, łącznie uczestniczyło ponad 5 tys. firm. Przyznano też ogółem blisko 1300
nagród, nadając tytuł „Lodołamacza” przedsiębiorcom, którzy dostrzegli możliwości oraz
twórczy potencjał niepełnosprawnych. Ich poczucie spełnienia i zawodowa aktywność
połączona z poczuciem, że okazali się potrzebni, stanowi największą wartość organizowanego przez fundację przedsięwzięcia..
Info Starostwo Powiatowe/opr
red
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Policja podsumowała 2019 rok

Przeprowadzili ponad 20 tys. interwencji
Podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Stargardzie, radni zapoznali się z informacją Komendanta Powiatowego Policji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie oraz o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Stargard w 2019 roku. Jak mówi sprawozdanie w minionym roku policjanci przeprowadzili aż 20 293 interwencje, odnotowano nieznaczny spadek w statystyce wypadków drogowych, a także
wszczętych zostało 2 404 śledztw i dochodzeń. Funkcjonariusze zwalczający przestępczość narkotykową na terenie naszego powiatu zabezpieczyli
ponad 3,5 kg narkotyków.

Rok 2019 był dla Policji stargardzkiej rokiem bardzo wytężonej pracy. Jednak pomimo
tego dzięki wielkiemu zaangażowaniu policjantek, policjantów i pracowników cywilnych
osiągnięto zamierzone efekty.
Przedstawiając sprawozdanie z
działalności Komendy Powiatowej Policji
w Stargardzie oraz informacji
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
powiatu stargardzkiego w 2019
roku należy wskazać, że działalność Policji oparta była na siedmiu podstawowych priorytetach na lata 2016-2018 wskazanych przez Komendanta Głównego Policji, które przedłużone
zostały do końca 2020 roku.
Służba prewencyjna
Uzupełnieniem zadań Policji były i są oczekiwania partnerów instytucjonalnych i społecznych. Odczucia społeczne w opiniach mieszkańców w
zakresie skuteczności działań
Policji oraz stanu bezpieczeństwa są najważniejszymi wyznacznikami i miernikami oceny pracy Policji. W roku 2019
w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie funkcjonariuszy prewencji na terenie naszego powiatu wspierali policjanci
z Oddziału Prewencji Policji w
Szczecinie. W sumie do służby
w ciągu 2019 roku skierowano
1 140 szczecińskich mundurowych. Na tym jednak nie poprzestano, gdyż dzięki pomocy i wsparciu finansowemu starostwa stargardzkiego, a także Urzędu Miejskiego w Stargardzie zorganizowano dwa
50-dniowe i jeden 90 dniowy
tzw. turnusy dla policjantów
odbywających staż adaptacyjny, którzy w ramach praktyk
zawodowych pełnili służbę na
terenie stargardzkiego powiatu.
Łącznie było to 24 funkcjonariuszy, którzy wykonali na tere-

nie całego powiatu około 1140
służb. Korzyść takich działań
była obopólna, gdyż stargardzka prewencja zyskała dodatkowe patrole, słuchacze swoją
wiedzę teoretyczną mogli zastosować w praktyce, a mieszkańcy naszego miasta i powiatu mogli czuć się bezpieczniej.
Na terenie działania stargardzkiej komendy policjanci każdego dnia: przeprowadzają 56 interwencji; legitymują 90 osób;
realizują 5 doprowadzeń; sporządzają 47 wywiadów; zatrzymują na gorącym uczynku 1
sprawcę przestępstwa; ujawniają 29 sprawców wykroczeń oraz
wykrywają 4 przestępstwa. Jednym z obszarów poddawanych
ocenie, który miał bezpośredni
wpływ na wzmocnienie współpracy ze społeczeństwem była
realizacja zadań przez dzielnicowych. W tym obszarze monitorowany był czas służby
w obchodzie dzielnicowego.
Dzielnicowi ze stargardzkiej
jednostki założenie to wypełnili w 86 % i jest to poziom o
kilkanaście punktów procentowych wyższy od założeń KWP
Szczecin (75%, wyższy o 11 %).
W dużym wymiarze realizowane zadania przez dzielnicowych kreują w szczególności
współpracę i wizerunek Poli-

cji w społeczeństwie. Dzielnicowi w 2019 roku wykazując
się aktywnością w kontaktach
ze społeczeństwem przeprowadzili 2159 spotkań, oraz
3 debaty społeczne. Ideą spotkań było propagowanie zasad
bezpieczeństwa w tym również
sposobów i zakresu korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa, a także aplikacji
mobilnej „Moja Komenda”.
W roku 2019 Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie w zakresie bezpieczeństwa w miej-

scach publicznych i w miejscu
zamieszkania realizowała bieżącą współpracę
z podmiotami poza policyjnymi, a także komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w szczególności oddziału
prewencji, ruchu drogowego,
prewencji, wydziału konwojowego i sztabu Policji. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom
mieszkańców, przeprowadzono
szereg działań prewencyjnych
i profilaktycznych takich jak
„Bezpieczny Powiat”,

„Bezpieczne Osiedle”, „Dyskoteka”, „Bezpieczne Centrum”,
„Jestem bezpieczny bo jestem
widoczny”, czy też zabezpieczenia imprez rozrywkowych
i sportowych. W ramach działań profilaktycznych policjanci
pionu ruchu drogowego i prewencji popularyzowali bezpieczeństwo w ruchu drogowym
wśród najmłodszych poprzez
organizowanie spotkań i pogadanek. Ponadto w celu zapobieżenia demoralizacji nieletnich
policjanci uczestniczyli w wielu
inicjatywach profilaktycznych,

między innymi realizując autorski program przeciwdziałania przemocy w szkole, profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Służba patrolowo-interwencyjna
Na poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu zdecydowany wpływ ma dobrze zadaniowana i dyslokowana służba prewencji. Realizowane jest
to poprzez sporządzanie analiz bezpieczeństwa i map zagrożeń. Istotne znaczenie ma również w tym wypadku współpra-

ca z podmiotami poza policyjnymi, oraz właściwie dobrana i
realizowana taktyka służby. Zamierzone efekty osiągnąć można było jedynie przy konsekwentnym przestrzeganiu zasady maksymalnego wykorzystania czasu służby w patrolu i obchodzie. Również liczba
skierowanych do służby funkcjonariuszy miała wpływ na realizację zatrzymań na gorącym
uczynku, lub w bezpośrednim
pościgu sprawców przestępstw
kradzieży, włamań, rozbojów,
bójek, pobić czy uszkodzenia

rzeczy. Policjanci komórek
prewencyjnych w 2019 roku
zatrzymali ogółem 413 sprawców przestępstw na gorącym uczynku. Zadanie te również realizowane było w ścisłej
współpracy z policjantami pionu kryminalnego, którzy często uczestniczyli w odprawach
służbowych policjantów pionu
prewencji przekazując istotne
informacje o charakterze zaistniałych przestępstw i metod
działania przestępców. W ramach realizowanych codziennych zadań policjanci pionu
prewencji przeprowadzili łącznie 20 293 interwencje i ujawnili przy tym 10 419 wykroczeń, zatrzymali 429 osób poszukiwanych. W ubiegłym
roku do zabezpieczeń imprez
sportowych, artystyczno – rozrywkowych, zgromadzeń czy
manifestacji skierowano łącznie 2095 policjantów. Najczęściej policjanci dbali o bezpieczeństwo i porządek publiczny
podczas zgromadzeń i meczów
piłki nożnej, a także meczów
koszykówki.
Ruch drogowy
Istotnym obszarem mają91 573 09 96
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cym wpływ na bezpieczeństwo
mieszkańców powiatu stargardzkiego jest bezpieczeństwo
w ruchu drogowym. Zadania
te realizowane były w głównej mierze przez policjantów
Wydziału Ruchu Drogowego.
Przeprowadzone analizy wskazują, że liczba wypadków drogowych w roku 2019 w stosunku do roku poprzedniego nieznacznie spadła. W 2019 roku
na terenie powiatu stargardzkiego odnotowano 61 wypadków drogowych i jest to o 2
wypadki mniej niż w roku poprzednim. W wyniku zaistniałych wypadków śmierć poniosło 8 osób, a 87 zostały ranne. W
porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano jedną ofiarę śmiertelną mniej, natomiast
odnotowano wzrost rannych o
24 osoby. W ubiegłym roku odnotowano 34 zdarzenia drogowe z udziałem pieszych, w tym
22 wypadki drogowe i 12 kolizji. Z winy kierowców najczęstszymi przyczynami zaistnienia
zdarzeń drogowych - było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych
– 64.70 %. Ponadto nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w
innych okolicznościach skutkowało zdarzeniami na poziomie 14,7 %. Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych najczęściej powodowane były przez
nich samych, a ich przyczyną
było wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd –
23,50 %. W zależności od dni
tygodnia najbardziej zagrożonym dniem pod względem wypadków drogowych była sobota i czwartek, gdzie odnotowano po 12 wypadków, najmniejsze ryzyko wypadków drogowych odnotowano w niedzielę, gdzie zaistniały 4 wypadki drogowe. W obszarze zabudowanym odnotowano 52,5 %
wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a
40 osób doznało obrażeń ciała.
Natomiast poza obszarem zabudowanym zaistniało 47,5 %
wypadków w których 6 osób
poniosło śmierć, a 47 zostało
rannych. Najwięcej wypadków
bo aż 18 zaistniało na terenie
miasta Stargard, i kolejno w Suchaniu – 11 i gminie Stargard 9
wypadków. Patrząc na podział
administracyjny powiatu stargardzkiego możemy zauważyć, że najwięcej wypadków
śmiertelnych, po 2 odnotowano na terenie gminy Dobrzany
i Suchań, natomiast po jednym
wypadku śmiertelnym na terenie gm. Dolice, Chociwel,
Marianowo i Starej Dąbrowie. Najwięcej osób rannych
wskutek wypadków drogowych odnotowano na terenie
gminy Suchań, gdzie osób ranredakcja@dziennikstargardzki.pl

nych było 23 i kolejno w mieście Stargard 18 i gminie Stargard 13 oraz gminie Chociwel
11 osób rannych. W 2019 roku
na terenie powiatu zarejestrowano również 1152 kolizje drogowe. Trudno jest przewidzieć
i zabezpieczyć wszystkie miejsca, gdzie może dojść do wypadku i kolizji drogowej, dlatego systematycznie prowadzone
są działania na drogach o szczególnym zagrożeniu. Jednak
trzeba zdać sobie sprawę, że zaistnienie wypadku czy kolizji w
dużym stopniu uwarunkowane
jest pewną przypadkowością.
Oceniając stan bezpieczeństwa
w ruchu drogowym nie można zapomnieć o prowadzonych
przez stargardzkich policjantów systematycznych działaniach oraz akcjach. Wśród wielu z nich należy wymienić działania Trzeźwość, Pasy, Telefon,
Niechronieni uczestnicy Ruchu
Drogowego, Bezpieczny Powiat, SMOG czy Kaskada. Podczas służby na drodze policjanci dokonali kontroli drogowych
12 858 pojazdów, zatrzymali
163 uprawnień do kierowania
pojazdami, zatrzymali 822 dowodów rejestracyjnych. Poddali 30 275 kierowców badaniom
na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w wyniku których ujawnili 237 kierujących pod działaniem alkoholu. Policjanci ruchu drogowego skierowali 10 wniosków do
Starosty o ocenę stanu zdrowia
kierowców, oraz 20 wniosków o
skierowanie na badania z psychologii transportu w przypadku– sprawców wypadków
drogowych. Niewątpliwie duży
wpływ na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym ma
liczba skierowanych policjantów do służby na drodze. W
2019 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego założenie
na poziomie 58,5% wykonali w
69 %.
Służba kryminalna
Realizacja
wyznaczonych
priorytetów i uzyskane w tym
zakresie efekty w roku 2019
przedstawiały się następująco. W województwie zachodniopomorskim w 2019 roku
wszczęto 36 939 śledztw i dochodzeń w stosunku do 36 831
w roku 2018, co daje wzrost o
108 postępowań. Natomiast w
powiecie stargardzkim w 2019
roku wszczętych zostało 2 404
śledztw i dochodzeń i stanowi to wzrost o 21 postępowań
w stosunku do roku ubiegłego, w którym wszczęto postępowań 2 383. W 2019 roku na
terenie powiatu stwierdzono 1
997 przestępstwa w stosunku
do 2 255 w roku 2018, co stanowi spadek o 258 przestępstwa.
W walce z przestępczością w

grupie przestępstw o charakterze kryminalnym w 2019 roku
na terenie naszego powiatu
wszczęte zostały 1 807 śledztwa
i dochodzenia w stosunku do 1
842 w 2018 roku, co daje spadek o 35 postępowań. Stwierdzonych w 2019 roku zostało
1547 przestępstw, a 2018 roku
1429, co stanowi wzrost o 118
czynów. Wykrywalność uzyskano na poziomie 62,6%. Policjanci stargardzkiej komendy
zwalczający przestępczość narkotykową w roku 2019 na terenie naszego powiatu zabezpieczyli ponad 3,5 kg narkotyków,
67 sztuk konopi indyjskich
oraz 80 szt. tabletek ekstazy. W
2019 roku wszczętych zostało
279 postępowań przygotowawczych i jest to więcej o 26 niż w
roku ubiegłym. Stwierdzonych
zostało 161 przestępstw. Uzyskano wskaźnik wykrywalności na poziomie 95 %. Ważnym
czynnikiem w walce z przestępczością jest skuteczność Policji
w efektywnym poszukiwaniu
osób na podstawie listów gończych, nakazów doprowadzenia do Zakładów Karnych lub
Aresztów Śledczych, oraz wezwań do ustalenia miejsca pobytu. W roku 2019 na terenie
działania Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie łącznie wszczęto 796 spraw poszukiwawczych, natomiast 775 takich spraw zostało zakończonych. Łącznie policjanci zatrzymali 365 poszukiwanych. Były
to osoby poszukiwane zarówno
listem gończym, nakazem doprowadzenia oraz do ustalenia
miejsc ich pobytu, jak również
osób poszukiwanych jako zaginione. Opisując wyniki osiągnięte przez pion kryminalny
oraz prewencyjny, nie możemy
zapomnieć o postępowaniach
wobec osób nieletnich przejawiające zachowania świadczące
o demoralizacji. W 2019 roku
na terenie podległym służbowo
Komendzie Powiatowej Policji
w Stargardzie 68 nieletnich dokonało 137 czynów karalnych
kwalifikowanych z Kodeksu
Karnego. W roku 2019 zostały przeprowadzone również
49 poszukiwania w związku z
placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz 5 ucieczkami z
domów rodzinnych. Zespół ds
Nieletnich i Patologi skierował
w ciągu roku 312 wystąpień do
sądu, a także 35 do szkół i innych placówek oświaty z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną i pomoc dzieciom, jak i
całym rodzinom w sytuacjach,
gdzie zaistniało podejrzenie, że
krzywdzeni mogą być ci najmłodsi i najbardziej bezbronni.

Rafał Trzaskowski
odwiedził Stargard
W ubiegłą niedzielę nasze miasto odwiedził Rafał Trzaskowski, którzy o godz. 15 spotkał się z mieszkańcami na
rynku staromiejskim. Fotorelacja.

Mieszkańcy robli sobie zdjęcia z kandydatem KO na prezydenta Polski

Na spotkanie z Rafałem Trzaskowskim przybyło kilkuset stargardzian

Wraz z R. Trzaskowskim do naszego miasta przybyli m.in. posłowie S. Nistras i A.
Marchewka. Na spotkaniu pojawiła się również Urszula Odrobńska z Obywateli
Stargard

KR

Wśród zgromadzonych byli także nasi samorządowcy, jak m.in. wójt Kobylanki Julita Pilecka czy wójt gminy Stargard Jerzy Makowski
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Kolejne autobusy wróciły
na trasy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji przywróciło kursowanie linii nr 1 i nr 14. Po
zakończeniu remontu ul. M. Konopnickiej autobusy znów pojawiły się w tym miejscu.
1 i 14 kursują według dotychczasowych rozkładów jazdy.
Na trasy wróciły już niemal
wszystkie linie – także te zawieszone w związku z epidemią koronawirusa.
Teraz oprócz przywrócenia
1 i 14 MPK wprowadziło także
drobne zmiany w kursowaniu
linii nr 12. Od poniedziałku do
piątku z pętli Moniuszki odjeżdża dodatkowy kurs o 5:52. W
związku z tym autobus, który
wcześniej był o 5:19, teraz rozpoczyna kurs o 5:04. Z kolei zamiast o 6:19, odjedziemy z pętli
Moniuszki o 6:35.
Pasażerowie cały czas mogą
korzystać z biletomatów, które
są w autobusach i Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.
Dodatkowo w ZCP działa kasa od poniedziałku do piątku 6:0018:00 oraz w soboty 8:00-16:00.
Inna opcja zakupu biletów to
aplikacja mobilna – SkyCash,
Mpay, Mobilet. Punkt sprzedaży przy ul. Tańskiego jest czynny
od poniedziałku do piątku 6:0012:00 i 14:00-18:00, a kasa przy

ul. Moniuszki od poniedziałku do piątku 6:00-16:00. Sprzedaż wróciła też w autobusach - u
kierowców kupimy bilety jednorazowe i dziesięcioprzejazdówki.
Pasażerowie nadal powinni
pamiętać o kliku prostych zasadach, które zwiększają bezpieczeństwo podczas podróży.
Wszystkie drzwi w autobusach

są otwierane wyłącznie przez
kierowców. Wnętrza pojazdów
każdego dnia są dokładnie dezynfekowane. Trwa również
montaż bezdotykowych urządzeń z płynem odkażającym.
Pasażerowie korzystają tylko z
drugich i trzecich drzwi. Wciąż
nie można też siadać z przodu
autobusu, tuż za kierowcą.

Info UM/opr red

przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na wymianie urządzeń
domofonowych na cyfrowe w budynkach na Osiedlach Zachód, Letnie, Pyrzyckie
i Stare Miasto w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Osiedli Zachód i Letnie po wpłaceniu 100 zł na rachunek: 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl.
Oferty należy składać do 16.06.2020 r. do godz. 930 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert
16.06.2020 r. o godz. 1000.

Zarząd SM

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Kobylanka
o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kobylanka

Niedźwiedź

70

Nr Kw

Zrób to sam

dla dzieci i młodzieży

Co w trawie piszczy

Już prawie wszystkie linie powróciły na swoje stare trasy

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Stargardzie Osiedle Zachód A7
ogłasza

Nr
działki

COOLTUROWNIK

MOJA PIERWSZA MITOLOGIA Katarzyny Marciniak to książka, która pokaże Wam,
że bohaterowie mitologii towarzyszą nam w codziennym życiu.
Każdy z was może ich spotkać, ale musi się dobrze rozglądać.
Jeśli przeczytacie te dwie części mitologii, dobrze poznacie starożytne mity, a wtedy
będziecie doskonale wiedzieć, że napotkany podczas spaceru nad morzem pan z
wodorostami w długiej brodzie i z trójzębem to Posejdon. Dowiecie się, co to znaczy

ogłoszenie

Obręb

15

29.5-4.6.2020

Nr 17

14

Pow.
w ha

Rodzaj i
symbol
użytku

SZ1T/00058770/2 0,1607 Bz

Przeznaczenie i sposób
zagospodarowania

Cena
Wadium
Wywoławcza
w zł
netto w zł

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowaniadziałka (symbol 29 ZP) przezna27.000,00
czona jest pod zieleń parkową – skwer zieleni (brak
możliwości zabudowy)

2.700,00

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 r., w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, sala konferencyjna nr 25, o godzinie 1000.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
działki, na konto Urzędu Gminy w Kobylance nr 31 1020 4867 0000 1602 0007 9806 Bank PKO BP
O/Stargard najpóźniej do dnia 24 czerwca 2020 r.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna
12, pokój nr 26, tel. 91 578-85-28.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12 oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem
www.bip.kobylanka.pl w zakładce informacje, nieruchomości – sprzedaż, dzierżawa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Stargardzie Osiedle Zachód A7
ogłasza
przetarg nieograniczony na roboty polegające na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego dróg wewnętrznych
na Osiedlach Zachód i Letnie w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Osiedli Zachód i Letnie po wpłaceniu
100 zł na rachunek: 75 1020 4867 0000 1702
0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel.
91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.
pl. Oferty należy składać do 15.06.2020 r. do
godz. 1200 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert
15.06.2020 r. o godz. 1230.
Zarząd SM

po nitce do kłębka, nić Ariadny, a jak zrobicie bałagan w domu, to będziecie mogli go nazwać stajnią
Augiasza.
W tych książkach spotkacie również malutkiego
Zeusa, Heraklesa na lekcji matematyki oraz całe stada mówiących zwierząt.
Zwiedzicie także mroczne królestwo Hadesa, dowiecie się również, dlaczego harpia ma ochotę na
sernik i czy delfiny lubią grecką poezję.
Z odrobiną waszej wyobraźni przywołacie postacie
i stworzenia z mitologii, które żyją wśród nas.
Powodzenia w ich szukaniu i przyjemności podczas
czytania wam życzę.

mały artysta

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Stargardzie Osiedle Zachód A7
ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie robót
polegających na modernizacji dźwigów osobowych w budynkach na Osiedlach Zachód, Letnie i Stare Miasto w Stargardzie. SIWZ można
nabyć w biurze Administracji Osiedli Zachód i
Letnie po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020
4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-34-83 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać do
15.06.2020 r. do godz. 930 w sekretariacie SM.
Otwarcie ofert 15.06.2020 r. o godz. 1000.
Zarząd SM

91 573 09 96

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”

w Tybecie
35. Busira
36. miasto w Bułgarii
37. miasto w płn. Etiopii
38. z rodziny papug
39. wąż R. Kiplinga
40. akcent metryczny
w wierszu iloczasowym.
Poziomo:
41. zwabia muchy
42. najmniejszy z kondorów
43. w piórze
44. rodzaj chrząszczy
45. zdradziecka kochanka
Samsona
46. bardzo duża niechęć
47. królewski pies
48. Adam, ang. wokalista, aktor
49. grecka bogini łowów
50. brat Rembrandta z dramatu
R. Brandstaettera
„Powrót syna marnotrawnego”
51. narzeczony Barbie

52. komedia Ryszarda
53. system płacy
54. poręczenie na wekslu
55. miasto w pn. - wsch.
Etiopii, ośrodek admini
stracyjny prowincji Uello
56. niedźwiedź z Gór
Skalistych
57. w zdaniu spójnik,
w pubie trunek
58. Patrick, amer. lekkoatleta,
mistrz olimp.
w rzucie młotem (1920)
59. glinokrzemian potasu
60. mieszaniec bizona i krowy
61. miasto w Belgii nad rzeką
Dender
62. okrągły budynek teatralny
63. autor „Święta śmiechu”
64. rezerwa, chłodne
ustosunkowanie się do kogoś
65. wieś z osiedlem
dla niewidomych

66. markiz z komedii
Moliera „Mizantrop”
67. marka japońskich
motocykli
68. metalowa kołatka
69. to, co kogoś obraża
70. stan gotowości harcerzy
71. ścisłego zarachowania
72. ponagla konia
73. wł. kompozytor filmowy,
... Rota
74. sąsiad Armenii
75. dawne źródełko, strumyk
76. główna droga lub tętnica
77. miasto w Teksasie
78. gaz występujący
w ropie naftowej.
PODPOWIEDŹ: AALST,
AJTOS, DESJE, ENID, HALES,
OMOMIŁEK.

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

18. droga np. do zakładu
19. krzyżówka wielbłąda
20. czule o ojcu
21. sterowiec
22. między zimą a latem
23. Stephen (1677-1761), ang.
botanik i fizjolog
24. poeta wł., ksiądz
(1497-1535), stworzył
oryginalny typ poetyckiej
burleski
25. solidna kość
26. bożyszcze fanów
27. uduszony przez węże
morskie
28. kontrola w sklepie
29. symulowanie
30. obecnie atomowa
31. indonezyjskie miasto
na wyspie Celebes
32. blask, połysk przestarzale
33. najwyższe karty
34. buddyjski duchowny
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INFORMATOR LOKALNY

Dyżur nocny

Pionowo:
1. angielska dama
2. jedna z liter w greckim
alfabecie
3. Polska do 1989
4. smażona potrawa z jaj
5. japońska forma poetycka
6. berdysz o krótkim trzonku
7. miasto w zespole miejskim
Lucerny (Szwajcaria)
8. palik, kołek
9. wyżyna w południowej
Saharze
10. jeden z sędziów w Hadesie
11. ... siwo, zimny prąd
na Pacyfiku
12. był nim de Sade
13. Beatty, aktor
14. miasto w USA
w stanie Oklahoma
15. pot. praca za granicą
16. Nikola, inżynier
17. rybi gnat

1

29.5-4.6.2020

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

Zapiekanka makaronowa z kurczakiem,
brokułem, papryką i kukurydzą

Składniki:
350 g makaronu
2 filety z piersi kurczaka (około 500-600 g)
1 brokuł
250 g sera żółtego
200 ml śmietanki 18%
1 puszka kukurydzy
2 papryki czerwone
1 papryka żółta
przyprawy: sól, pieprz, czosnek
suszony, słodka papryka, ulubiona przyprawa do kurczaka
Przygotowanie:
Makaron gotujemy al dente.
Brokuła myjemy i dzielimy na różyczki. W garnku gotujemy wodę
ze szczyptą soli i cukru. Na gotującą się wodę wrzucamy różyczki brokuła. Od momentu ponownego zagotowania się wody, gotujemy brokuła jeszcze przez około
5 minut. Następnie odcedzamy i
pozostawiamy do ostudzenia.
Piersi z kurczaka kroimy w

kostkę, doprawiamy przyprawą
do kurczaka, solą i pieprzem. Odstawiamy na około 30 minut do
lodówki. Po tym czasie rozgrzewamy na patelni olej, wrzucamy
kurczaka i smażymy przez około
10 minut.
Ser żółty ścieramy na dużych
oczkach tarki. Śmietankę doprawiamy solą, pieprzem, czosnkiem
i słodką papryką.
Makaron wkładamy do naczynia do zapiekania. Wlewamy śmietankę, dodajemy połowę
sera i mieszamy. Kolejno wykładamy podsmażoną pierś z kurczaka, kukurydzę odsączoną z zalewy, papryki pokrojone w kostkę
i różyczki brokuła. Całość posypujemy pozostałym serem.
Zapiekankę wstawiamy do
piekarnika nagrzanego do 180
stopni i pieczemy przez 25 minut.

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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• 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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29.5-4.6.2020
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

29.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
30.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

tel: 91 39 22 165
91 573 09

31.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

mgr farm.

01.06.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
02.06.2020
„Zachodnia”
oś. Zachód B14
(PIOTR I PAWEŁ)
tel.91-573-38-79
03.06.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
04.06.2020
„Vita”
ul. Wojska Polskiego 12
tel.91-577-55-10

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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OSiR informuje:

Aktywnie na Dzień Matki
W ostatni wtorek na stadionie lekkoatletycznym odbyły się pierwsze po dłuższej
przerwie zajęcia poprowadzone przez dwie trenerki fitness
Wiktorię Kaszubowską i Klaudię Ostrowską. Dziękujemy
Wam, drogie stargardzianki,
za obecność w to słoneczne popołudnie, wierząc, że spotykać
będziemy się regularnie. My
już pracujemy nad grafikiem
zajęć dla Was i ruszamy z fitnessem pełną parą.
tekst: Red, zdjęcia Paweł Zdziech
(Show Foto).

Wiktoria Kaszubowska trenerka, choreografia i Body Shape

Klaudia Ostrowska- trening funkcjonalny
Trenin na świeżym powietrzu cieszył się sporym zainteresowaniem
reklama

Pierwsze zajęcia fitness zorganizowane z okazji Dnia Mamy na stadionie lekkoatletycznym
ogłoszenie

91 573 09 96

