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Dachowanie
na Chociwelce.
2 osoby
poszkodowane

Petycja nie spełniała formalnych wymogów

Miasto nie komentuje tematu
sieci 5G

W miniony wtorek, 2 czerwca na Drodze Wojewódzkiej
nr 142 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego.

22-letni kierowca zasnął za kierownicą w wyniku czego auto zjechało na pobocze i
dachowało. Foto. OSP Stara Dąbrowa

Jak poinformował podkom.
Krzysztof
Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej
Policji do zdarzenia doszło po
godzinie 17.
22-letni kierowca jadąc Drogą Wojewódzką nr 142 na wysokości skrętu do miejscowości
Krzywnica zasnął za kierownicą. W wyniku tego auto zjechało

na pobocze i dachowało. Autem
podróżowało trzech mężczyzn.
Dwóch z nich uskarżało się na
silny ból kręgosłupa. Jeden z
poszkodowanych śmigłowcem
został przetransportowany do
szpitala, drugi zaś karetką.
22-letni kierowca był trzeźwy
i nie doznał żadnych obrażeń.
red

Władze miejskie nie mają zamiaru komentować kwestii budowy sieci 5G, która budzi
ogromne kontrowersje na całym świecie. Magistrat nie odpowiedział na nasze pytanie
czy w Stargardzie wydawane już były zgody na montaż sieci 5G? Sama petycja, którą
przytoczyliśmy w minionym wydaniu nie spełniała wymogów formalnych, dlatego pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
W ostatnim wydaniu Dziennika Stargardzkiego informowaliśmy, że niedawno na stronie BiP Urzędu Miejskiego w
Stargardzie została opublikowana petycja, w sprawie instalacji sieci 5G. Autorzy petycji
apelowali do samorządu aby
wszelkie działania związane z
rozbudową sieci 5G zostały zaniechane, w trosce o zdrowie
naszych mieszkańców. W artykule wyjaśnialiśmy m.in. czym
właściwie jest sieć 5G oraz jakie niesie ze sobą zagrożenia
dla naszego zdrowia. Wszystkie informacje zawarte w petycji zostały poparte naukowymi
publikacjami. W związku z publikacją tego pisma na stronie
BiP, zwróciliśmy się do Urzędu
Miejskiego, aby przedstawione
zostało stanowisko w tej sprawie. Pytaliśmy m.in. o to czy
władze miasta zapoznały się z
treścią petycji oraz czy planowana jest debata, np. w Radzie
Miejskiej nad tym zagadnieniem? Okazuje się, że nikt nie
zamierza podjąć się takiej debaty, a sama petycja nie spełnia

wymogów, które pozwoliłyby
ją rozpatrzeć podczas obrad
sesji. - Odpowiedź na tę petycję
podpisał Przewodniczący Rady
Miejskiej w Stargardzie. Niestety, petycja nie spełniła wymogów określonych art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.
870). Nie wskazano osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję oraz miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu
wnoszącego petycję. Zgodnie z
brzmieniem art. 7 ust. 1 ustawy, cyt.: „Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa
w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, po-

zostawia się ją bez rozpatrzenia.”. Dlatego przedmiotowa petycja pozostaje bez rozpatrzenia
– informuje rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Stargardzie Piotr Styczewski. Niestety władze miejskie nie udzieliły odpowiedzi również na
pozostałe pytania, które w tej
sprawie skierowaliśmy do magistratu. Pytaliśmy o to, czy w
naszym mieście wydawane już
były zgody na montaż sieci 5G,
jakie stanowisko w tym zagadnieniu mają władze miejskie?
Pozostawiamy to do oceny samych mieszkańców...
KR

Podpisano umowę na remont Książnicy
Jeszcze w tym miesiącu na plac budowy wejdzie wykonawca gruntownej przebudowy Książnicy Stargardzkiej. Prezydent Rafał Zając podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. Spółka hd construction ze Szczecina zmodernizuje oba budynki przy ul. Mieszka I.
Wartość całego projektu –
zarówno remontu, jak i zakupu nowoczesnego wyposażenia
– to ponad 8 000 000 zł. Miasto
zdobyło na ten cel prawie 4 000
000 zł dofinansowania z Unii
Europejskiej.
- Książnica już wkrótce zupełnie zmieni swoje oblicze. Będzie
jeszcze bardziej dostępna dla
mieszkańców w każdym wieku
i o różnym stopniu sprawności.
Placówka stanie się miejscem
spotkań i rozwijania pasji stargardzian już od najmłodszych
lat – mówił prezydent Rafał Zając.
Zakres prac jest bardzo duży.
Wyremontowane będą dachy,
pojawi się także nowa elewacja.
W środku zostaną zamontowane
windy. Dzięki wymianie instalacji: elektrycznej, teletechnicznej,
wodno-kanalizacyjnej oraz cen-

tralnego ogrzewania poprawi się
komfort oraz bezpieczeństwo
pracowników i odwiedzających.
Zmodernizowane zostaną zarówno zabytkowa kamienica, jak
i nieco nowszy budynek. Zyskają dostosowanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Od
strony ul. Mieszka I planowane
jest odtworzenie historycznej linii zabudowy. Inwestycja poprawi funkcjonalność placówki.
Zwiększy się również estetyka w
tej części Starego Miasta.
Wyremontowana Książnica
będzie placówką zaangażowaną społecznie. – Nasza biblioteka już dawno przestała być miejscem, w którym wypożycza się
tylko książki. To przestrzeń szeroko pojętej edukacji i kultury. Jestem przekonany, że po remoncie w nowoczesnych wnętrzach będzie się działo jeszcze

więcej – dodał prezydent Rafał
Zając.
Oprócz gruntownego remontu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt. Powstanie m.in. Pracownia Kreatywności, w której
będzie można rozwijać swoje zainteresowania. W planach jest
również organizacja różnorodnych zajęć dla dzieci, seniorów i
osób z niepełnosprawnościami.
Działalność odnowionej Książnicy to też wyrównywanie szans
dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Oferta biblioteki zachęci odwiedzających do dalszego,
także samodzielnego rozwoju.
Wykonawca zapowiedział, że
chce rozpocząć prace jeszcze w
czerwcu. Inwestycja powinna
potrwać do końca 2021 roku.
Info UM/opr red

Podpisano umowę na remont Książnicy. Prace wykona Spółka hd construction ze
Szczecina
91 573 09 96
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Prezydent zablokował wydatki

Nie będzie premii i nowych etatów w urzędzie
Prezydent Miasta Rafał Zając zarządził blokadę planowanych wydatków budżetu miasta w 2020 roku. Ma to związek z kryzysem gospodarczym spowodowanym epidemią koronawirusa. Blokada dotyczy m.in. premii i nagród.
cia słuchamy ekspertów, któ- mii Covid-19, Prezydent zobo- kowania wydatków można już
rzy mówią, że trzeba liczyć wiązał dyrektorów jednostek zaobserwować w mieście. - Jesię z kilkuprocentowym, jeśli organizacyjnych Miasta Star- śli widzicie Państwo nie skonie 10-procentowym tąpnię- gard oraz dyrektorów wydzia- szone na czas trawniki w mieciem dochodów. Szykujemy się łów Urzędu Miejskiej do bez- ście to one są pokłosiem z jedz poduszką finansowąszczegółowego nej strony apelem o to, by w
r
e
kdodał
l
awzględnego,
m
a
Prezydent.
przeglądu wszystkich zaplano- okresie suszy ograniczyć częW ostatnich dniach Prezy- wanych i realizowanych zadań stotliwość koszenia, ale z drudent zarządził blokadę plano- pod kątem oceny konieczno- giej strony sytuacji ekonomiczwanych wydatków budżetu ści, celowości i realnej możli- nej. Jeśli będziecie Państwo
miasta w 2020 roku. - Przy- wości ich realizacji w pełnym analizować poszczególne imgotowujemy się do procedury zaplanowanym zakresie, do- prezy kulturalne, dotacje dla
blokowania wydatków zgodnej stosowania form i kosztów re- instytucji kultury, organizacji
z ustawą o finansach publicz- alizacji zadań do realiów ży- pozarządowych, sportowych,
nych. Nie mogąc w pełni na cia publicznego oraz poszuki- z obszaru polityki społecznej
Podczas ostatniej sesji Rady
trudna do przewidzenia
ten moment zdiagnozować jak wania zewnętrznych źródeł fi- na utrzymanie pasów drogoMiejskiej Prezydent Rafał ZaNa tą chwilę już można za- głębokie będzie tąpnięcie do- nansowania oraz wykorzysta- wych, to są to obszary, w któjąc przedstawił raport dotyczą- obserwować spadek docho- chodowe podjęliśmy decyzję, nia mechanizmów wsparcia rych z różnych źródeł staralicy sytuacji ekonomicznej Star- dów do budżetu miasta zwią- że wykorzystamy mechanizm wynikających z przepisów pra- śmy się właśnie dokonać blogardu w związku ze stanem zanych z podatkiem docho- blokowania wydatków po to, wa. Prezydent zarządził także kowania wydatków. Mam naepidemii koronawirusa. - W dowym od osób fizycznych. żeby móc świadomie albo re- przegląd możliwości obniżenia dzieję, że głębokość tego tąpwielu miastach prowadzone są Wpływy za okres styczeń- zygnować lub zmniejszać limi- kosztów inwestycji i remontów, nięcia nie będzie aż tak pesyteraz prace nad próbą poradze- -kwiecień w 2017 roku wynio- ty wydatków wtedy, kiedy oka- podejmowanie działań zmie- mistyczną, jak wszyscy przenia sobie z tym, co spowodo- sły 16 800 000 zł, w 2018- 20 że się, że rzeczywiście słusz- rzających do zmniejszenia wy- widują- powiedział Prezydent
wała sytuacja epidemiczna, a w 224 000 zł, w 2019- 21 159 000 nie przewidujemy głębokość datków poprzez wdrażanie Rafał Zając.
MP
zasadzie przyjęty sposób reak- zł, a w 2020- 18 500 000 zł. - tąpnięcia dochodowego, albo zmian organizacyjnych, adecji. Powoduje on głębokie tąp- Każdy z nas samorządowców ewentualnie podejmować de- kwatności poziomu zatrudnienięcie gospodarki. Jeśli miesz- powinien przewidywać, że z cyzje o uruchamianiu zabloko- nia oraz zasad wynagradzania
kańcy tracą źródła dochodów, uwagi na przesuwane terminy wanych wcześniej limitów wy- i premiowania pracowników
jeśli firmy tracą lub mają ogra- płatności nie jesteśmy w stanie datków czy ich części. To jest do realiów rynkowych i realiniczone źródła dochodów, to w tej sytuacji w 100 procen- ręczne sterowanie już nie bu- zowanego zakresu zadań oraz
w konsekwencji ograniczone tach przewidzieć głębokości dżetem, a jego realizacją przez ograniczenia pracowniczych
REKRUTACJA
NAwykonawczy,
ROK SZKOLNY
2020/2021
źródła dochodów będzie miał tego tąpnięciamówił Prezy- organ
do którego kosztów
stałych, w tym. m.in.
też budżet- mówił Rafał Zając. dent Rafał Zając. - Z tego ubyt- kompetencje daje ustawa o fi- poprzez rezygnację z zatrud- Jeśli byśmy posłuchali specja- ku nie da się wyciągnąć wnio- nansach publicznych- tłuma- niania nowych pracowników
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recesji. Nikt z nich nie ma wąt- zaliczek, a po drugie że jeśli cjach, premiach i zatrudnieniu lekarskie, ograniczenie do sypliwości, że nie można praco- zakłady pracy dziś dokonują
Blokowanie
planowanych tuacji niezbędnych przedłużawać na tych danych, które słu- zwolnień pracowników to ze wydatków budżetu miasta nia okresów obowiązywania
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prostu inna i nie ma wątpliwo- skutku widzieć przez kilka zakaz przekazywania środków zablokowane środki pozostaści, że trzeba szykować się na najbliższych miesięcy. Realny z budżetu na ich realizację. W ją w planie budżetu do czasu
spadek dochodów- powiedział skutek będziemy mogli ocenić sytuacji ograniczenia działal- określenia rzeczywistych możPrezydent.
w okolicach sierpnia. Przy- ności oraz ograniczeń w życiu liwości sfinansowania wydatGłębokość tąpnięcia jest
gotowując się do tego tąpnię- publicznym, na skutek pande- ków na 2020 rok. Efekt blo-
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Zimy nie było będą oszczędności
Zima w tym roku po raz kolejny okazała się łaskawa dla drogowców. W ciągu całego sezonu wyjeżdżali oni do pracy tylko kilka razy. Na co zostaną
przeznaczone oszczędności z zimowego utrzymania dróg?

Taka była zima w lutym. Praktycznie przypominała przedwiośnie

Tegoroczna zima była wyjątkowo łagodna. Na drogach Stargardu i powiatu stargardzkiego
śniegu właściwie nie było. Natalia Włodarczyk, inspektor ds.
ochrony zieleni Zarządu Dróg
Powiatowych w Stargardzie poinformowała, że w sezonie zimowym sytuacje pogodowe z
niekorzystnymi warunkami na
drogach były krótkotrwałe, lecz
gwałtowne. - Z uwagi na występujące na naszym terenie ujemne temperatury i pojawiające się
zjawisko gołoledzi, sprzęt do likwidacji śliskości wyjeżdżał w

zależności od obrębu od 1 do 5
razy. W tym okresie obyło się
bez potrzeby używania ciężkiego sprzętu- poinformowała
przedstawicielka ZDP w Stargardzie. Jerzy Zinko, Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta dodał, że na ulicach miasta
akcja prowadzona była siedem
razy. - Zmagazynowane zostało
ponad 250 ton soli. Niewykorzystana sól będzie użyta w następnym sezonie- poinformował Jerzy Zinko.
Na realizację zadania zimowego utrzymania dróg i ulic po-

wiatowych, Zarząd Dróg Powiatowych wydatkował w okresie
od listopada 2019 r. do marca
2020 r. kwotę w wysokości 334
194,74 zł. W ubiegłym sezonie było to 477 058,79 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Zarządem Powiatu Stargardzkiego, a samorządami gminnymi, na zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miastach Dobrzany i Ińsko przekazano środki finansowe w wysokości 40 647,50 zł, natomiast w
ramach porozumienia z Gminą
Miasto Stargard- 23 728,10 zł. Pozostałe fundusze zostały zabezpieczone na dalsze miesiące zimowego utrzymania dróg,
czyli miesiące listopad i grudzień- informuje Natalia Włodarczyk. Monika Jarosz-Szczepaniak, Zastępca Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych i
Ogrodnik Miejski informuje, że
na rok 2020 w budżecie Miasta
zaplanowano kwotę 220 000 zł
na zadanie zimowego utrzymania dróg. - W związku z tym, że
rok budżetowy pokrywa się z
rokiem kalendarzowym, środki pieniężne na zimowe utrzymanie dróg są wydatkowane w
dwóch etapach, styczeń-marzec
i listopad-grudzień. O faktycznych oszczędnościach będzie

Zmarł Jan Kaczyński

Był przed laty prezydentem
naszego miasta
Miasto obiegła informacja o śmierci wieloletniego wiceprezydenta i prezydenta Stargardu Jana Kaczyńskiego. Funkcję tę pełnił do 1 czerwca 1990 r.

Śp. Jan Kaczyński, były prezydent Stargardu

Z samorządem stargardzkim
był związany od lat 70-tych, odpowiadając za realizację szeregu inwestycji w przestrzeni naszego miasta. Z wykształcenia

był inżynierem budownictwa.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w samorządzie, gdzie
odpowiadał m.in. za geodezję,
ochronę środowiska czy sprawy
związane z zatrudnieniem i polityką socjalną miasta. J. Kaczyński ma swoje liczne zasługi m.in.
na rzecz budowy naszego amfiteatru.
- Dla śp. Jana Kaczyńskiego
nasze miasto było umiłowanym,
choć oddalonym od Ojcowizny
domem – powiedział w pożegnalnym słowie Rafał Zając - Również dzięki Jego pracy i zaangażowaniu współcześnie Stargard jest
liczącą i rozwijającą się częścią
regionu. W imieniu swoim, ale
także całej naszej samorządowej
wspólnoty, chcę złożyć wyrazy
głębokiej wdzięczności za wkład
w budowanie Stargardu – naszej

Małej Ojczyzny – podkreślił prezydent.
Uroczystości pożegnania śp.
Jana Kaczyńskiego odbędą się
6.06.2020 r. (sobota):
10:00 – msza święta w intencji zmarłego – kościół pw.
Chrystusa
Króla
Wszechświata (ul. J. Nowakowskiego)
11:00 – wystawienie urny z prochami zmarłego – kaplica na starym cmentarzu (ul. Kościuszki)
12:00 – złożenie urny z prochami zmarłego do grobu – stary
cmentarz (ul. Kościuszki)
Do piątku (5.06.) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego) można
składać wpisy do księgi kondolencyjnej.

można mówić zatem w grudniu 2020 r. Wszystkie niewydane środki na zimowe utrzymanie dróg, co roku powracają do
budżetu Miasta- informuje Monika Jarosz-Szczepaniak.
Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, wykonawców usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Na podstawie
ogłoszonych postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców robót na poszczególne
obręby, z którymi zawarto umowy na zimowe utrzymanie dróg
powiatowych. W obrębie 1 prace wykonywała firma ARBET z
Grzędzic, w obrębie 2- Trans-Masz ze Stargardu, w obrębie
3- Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych i Robót Drogowych Paweł Bieć z Drawska Pomorskiego, a w obrębie 4- Za-

kład Ochrony Środowiska Zbigniew Daniłowicz z Dobrzan.
Na terenie miasta prace wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Stargardzie. Wykonawcy zostali
zobowiązani również do zapewnienia własnego materiału do
wykonywania usług, niezbędnej
ilości sprzętu, czyli minimum
dwóch zestawów typu pługopiaskarka, jednej koparko-ładowarki o pojemności naczynia roboczego min. 0,9 m3 oraz jednego pługa typu ciężkiego o mocy
silnika min. 100 KM. Łącznie w
stanie gotowości było 8 pługopiaskarek wykonawców w obrębie 1-4. W mieście do sezonu
przygotowane były cztery zestawy pługosolarek oraz trzy zamiatarki z osprzętem zimowym
oraz sprzęt drobny: dmuchawy
ręczne, szufle i miotły.
MP

Odeszli do wieczności...

Pochówki 2.06.2020
JÓZEFA GIERDUSZEWSKA, lat 88, zmarła 27.05
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu
ALICJA SADOWSKA, lat 81, zmarła 30.05
Pogrzeb odbył się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 3.06.2020
LESŁAW KILAR, lat 72, zmarł 29.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 13.00 na
Nowym Cmentarzu
STANISŁAWA NAJDA, lat 84, zmarła 28.05
Pogrzeb odbył się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 4.06.2020
ZYGMUNT DYBOWSKI, lat 85, zmarł 1.06
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na
Nowym Cmentarzu
KAZIMIERZ KUROWSKI, lat 86, zmarł 30.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na
Starym Cmentarzu
JADWIGA KOŁNIERZAK, lat 93, zmarła 30.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 13.00 na
Nowym Cmentarzu
reklama

(ps)
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Konopnickiej: Mieszkańcy proszą o interwencję

TBS uprzątnie strych
Do redakcji Dziennika Stargardzkiego zgłosiła się jedna z mieszkanek informująca, iż na strychu w kamienicy przy ul. Konopnickiej 27 konieczne
jest posprzątanie. Miejsce jest pełne starych rzeczy zapaskudzonych przez dzikie gołębie. Sprawę zgłosiliśmy do TBS, który deklaruje, że bałagan
zostanie uprzątnięty.

Strych jest nie tylko miejscem zapaskudzonym przez gołębie, ale z czasem stał
się również ich cmentarzykiem

Taki stan ma miejsce od kilku lat, mimo wielu zgłoszeń ze
strony mieszkańców do TBS. Jak
wynika z przekazanej nam informacji, sprzątaczka w kamienicy jest tylko raz w miesiącu,
w związku z czym w stanie pozostawiającym sporo do życzenia znajduje się także podwórko kamienicy. Mieszkańcy pytają kiedy, widoczny na zdjęciach
strych, zostanie przywrócony
do porządku. – Na strych praktycznie nie można wejść, bo jest
on zagracony przez stare meble
oraz zapaskudzony przez gołębie – mówi w rozmowie z redak-

cją mieszkanka kamienicy przy
Konopnickiej 27 – Zgłaszamy to
bezskutecznie już od kilku lat.
Dlatego prosimy o interwencję
Dziennik Stargardzki – podkreśla mieszkanka.
Zwróciliśmy się z zapytaniem
do TBS. W odpowiedzi na interwencję w sprawie uporządkowania strychu budynku przy ul.
Konopnickiej 27 oraz utrzymania porządku i czystości na klatce schodowej Stargardzkie TBS
Sp. z o.o. wyjaśnia:
- Sprawa poruszona w państwa pytaniach jest nam znana i
w tych sprawach zostały już podjęte konkretne działania – wyja-

W niektórych miejscach śmieci mieszają się ze szczątkami gołębi

śnia Jan Sawicki, wiceprezes Zarządu ds. eksploatacji - Strych
został zastawiony meblami i
rzeczami przez mieszkańców
budynku. Dodatkowo mieszkańcy pozostawiają stale otwarte okienka strychowe co powoduje dodatkowe zanieczyszczania odchodami przez wlatujące
tam gołębie. Sprawę uporządkowania strychu z mebli i innych składowanych tam rzeczy
oraz zabezpieczeniem okienek
strychowych siatkami zabezpieczającymi przed gołębiami rozpoczęliśmy realizować w marcu
br. – oznajmia wiceprezes - W
związku z tym, że pozostawione
na strychu rzeczy stanowią czyjąś własność w pierwszej kolejności poprzez rozpytanie wśród
mieszkańców należało ustalić
ich właściciela, który winien takie
rzeczy usunąć we własnym zakresie. W wyniku tych czynności nie
ustalono kto jest ich właścicielem
w związku z tym zdecydowano, że
zostaną usunięte na koszt zarządcy. Jednak ze względu na sytuację
epidemiologiczną i ograniczenia
w wykonywaniu zleceń wewnątrz
budynków mieszkalnych terminy
te uległy przesunięciu. W chwili obecnej zostały wznowione jed-

nak ze względu na nagromadzenie spraw będą sukcesywnie realizowane. Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy zostaną poinformowani o zakazie składowania
i przechowywania niepotrzebnych im rzeczy na strychu oraz
konieczności zamykania okienek
strychowych. Dodatkowo administrator będzie wykonywał
częstsze kontrole budynku celem
dopilnowania prawidłowej reali-

zacji umowy na usługę utrzymania porządku i czystości. Zgodnie
z tą umową klatka schodowa winna być zamiatana dwa razy w tygodniu – odpowiada Jan Sawicki.
Jak widać z treści wyjaśnień w
tej sprawie ze strony wiceprezesa
J. Sawickiego, już niebawem problem ze śmieciami na Konopnickiej 27 zostanie załatwiony.
Piotr Słomski

Pomieszczenia strychu w kamienicy na Konopnickiej 27 są praktycznie składowiskiem starych mebli i szpargałów

W Stargardzie działa ponad 100 organizacji pozarządowych

Miasto przeznaczyło ponad 9 mln zł
Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. W Stargardzie działa ponad 100 różnych organizacji
oraz stowarzyszeń, miasto na realizacje ich zadań w 2019 roku przeznaczyło ponad 9 mln. zł.

Miasto na działalność organizacji pozarządowych w 2019 roku przeznaczyło ponad 9 mln zł

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2019 r. poz. 688 i 1570, z 2020
poz. 284) organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest nie później niż do dnia 31 maja każdego
redakcja@dziennikstargardzki.pl

roku przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie
z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż
cele i zadania określone w Programie współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku zostały zrealizowane, radni podjęli niniejszą uchwałę. Ponad 9
000 000 zł dostały od miasta w
2019 roku organizacje, fundacje i stowarzyszenia działające w Stargardzie. Środki zostały
wykorzystane m.in. na pomoc
potrzebującym mieszkańcom,
a także na realizację wydarzeń
i działalność edukacyjną. Radni Rady Miejskiej jednogłośnie
przyjęli sprawozdanie z działalności Stargardzkiego Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych za rok ubiegły. - W
Stargardzie działa ponad 100
różnorodnych organizacji pozarządowych. Ich funkcjonowanie
dotyczy chociażby polityki społecznej, sportu, edukacji, kultury,
turystyki, ochrony zdrowia czy

ekologii. Aktywnie współpracowało z nami 75 organizacji. Zawarliśmy z nimi umowy na realizację różnych zadań. Ich odbiorcami byli mieszkańcy miasta.
Dziękuję wszystkim tym aktywnym organizacjom realizującym
wzorowo wiele zadań. To ogromna wartość. Dostrzegamy też, że
SCWOP jest dla nich doskonałym wsparciem – mówiła Ewa
Sowa, zastępca prezydenta. Stowarzyszenia i fundacje działają
na rzecz osób w różnym wieku
i z różnych środowisk. Pomagają także zwierzętom. Oprócz
dofinansowania różnych projektów SCWOP organizuje dla
nich szkolenia, udziela specjalistycznych porad i prowadzi informator w formie newslettera.
Zapewnia też bezpłatny dostępu do internetu i udostępnienia obiekty należące do miasta.

Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działa od 2009 roku. Jego
głównym celem jest nieodpłatne wspieranie lokalnych organizacji należących do tzw. III sektora. To pomoc w zakresie logistyki, doradztwo, ale także dotacje na konkretne działania. W
2019 roku z funduszy przekazanych przez miasto dofinansowano działalność m.in. Środowiskowego Domu Samopomocy, ośrodka wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie oraz noclegowni dla osób bezdomnych.
SCWOP wsparło też stargardzkie kluby seniora i Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Kolejne środki
pomogły również w organizacji
półkolonii dla dzieci i młodzieży oraz promocję zdrowego trybu życia.
KR
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Problem z uciążliwym zapachem przy ul. J. Lelewela

Winnych (wciąż) brak...
Radna Rady Miejskiej w Stargardzie Wanda Nowicka zwróciła się do prezydenta miasta z zapytaniem, dotyczącym notatki ze spotkania, które odbyło się w listopadzie 2019 roku. Podczas spotkania rozmawiano o emisji nieprzyjemnego zapachu w rejonie ulicy J. Lelewela, radna w zapytaniu
stara się ustalić efekty działań, do których zobowiązali się przedstawiciele instytucji obecnych na spotkaniu. Odpowiedzi uzyskane z magistratu
nie mogą jednak cieszyć mieszkańców, borykających się z uciążliwym zapachem...

Mieszkańcy ulicy Lelewela uważają, że emisja uciążliwego zapachu to wina działalności Cukrowni Kluczewo

Od 8 miesięcy nic się
nie zmieniło...
Radna skierowała szereg pytań do władz miejskich, m.in.
czy Prezes Cukrowni Kluczewo został poinformowany przez prezydenta miasta o
istniejących uciążliwościach
mieszkańców wyartykułowanych w trakcie spotkania. Kolejne pytania dotyczyły tego
jaki jest efekt wystąpień Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i ochrony Środowiska do poszczególnych
instytucji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (temat zbadania jakości gleby z terenu działki
98/2 i 98/1 obręb 20 w Stargardzie), Straż Miejska (prośba o interwencję), Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Sekcji Zamiejscowej w Stargardzie (kontrola prawidłowości prowadzonej działalności rolniczej na terenie działek
98/2 i 98/1 obręb 20 w Stargardzie). Wanda Nowicka zapytała również o to, jaki jest wynik
kontroli i analizy gospodarki wodno-ściekowej Cukrowni Kluczewo przeprowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska? Ostatnie z pytań dotyczyła efektów działania Wydziału Środowiska Starostwa
Powiatowego w Stargardzie w
temacie: pomiarów emisji hałasu na terenach ochrony aku-

stycznej w związku z działalnością firmy „Strabag” przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego dla Cukrowni Kluczewo
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Choć minęło już
ponad pół roku od przytoczonego spotkania, radna zauważa, że wciąż otrzymuje skargi od mieszkańców. - Z przykrością pragnę poinformować,
iż mieszkańcy nadal zgłaszają
występowanie bardzo uciążliwych zapachów, pojawiających się głównie w dni wolne
od pracy – weekendy, w święta wielkanocne, ostatnie dni
1-3 maja. Zapachy te tym razem jednoznacznie kojarzą się
ze ściekami kanalizacji sanitarnej ( ścieki z Cukrowni Kluczewo) o intensywności nie pozwalającej na normalne funkcjonowanie i życie przy otwartych oknach, nie wspominając
o odpoczynku na własnych posesjach. Dzisiaj, w czasie pandemii koronawirusa, uciążliwości te są wyjątkowo trudne
do zniesienia – informuje radna Wanda Nowicka.
Odór – sprawca
niewykryty...
Odpowiedzi w tym temacie
z upoważnienia prezydenta
miasta udzielił zastępca prezydenta Piotr Mync. - W odpowiedzi na zapytanie dotyczące emisji nieprzyjemnego za-

pachu w rejonie ulicy Joachima
Lelewela w Stargardzie uprzejmie informuję, że instytucje uczestniczące w spotkaniu,
podjęły – zgodnie z właściwością i kompetencjami – działania kontrolne i interwencyjne, zarówno w zakresie utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta, jak i w zakresie gospodarowania odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, uciążliwości zapachowych
oraz emisji hałasu – zapewnia Piotr Mync. Jak zaznacza
zastępca prezydenta, w listopadzie 2019 roku przeprowadzono wizję w terenie z udziałem przedstawicieli Cukrowni Kluczewo. Ustalono, że z
trzech eksploatowanych przez
Cukrownię odstojników jeden
jest już zlikwidowany ( zasypany), natomiast drugi jest w
trakcie likwidacji. Sposób magazynowania odcieków i osadów poprodukcyjnych jest
zgodny z zapisami decyzji Starosty Stargardzkiego – pozwolenie zintegrowane. Emisja zapachowa jest naturalnym procesem reakcji zachodzących
w zbiorniku bezodpływowym
o dużym zagęszczeniu związków organicznych. Z kolei
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła kontrolę na działkach o numerach geodezyjnych 98/1 i 98/2 obręb 20 miasta Stargard. - Nie stwierdzono

nieprzestrzegania obowiązujących wymogów oraz wylewania substancji niebezpiecznych.
Użytkownikiem wskazanych
terenów jest rolnik wnioskujący o płatności bezpośrednie, co
powoduje, że jest on szczególnie zobowiązany do spełniania norm dotyczących utrzymania gruntów wchodzących
w skład gospodarstwa, również
w zakresie stosowanych nawozów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Sekcja Zamiejscowa w Stargardzie dodatkowo przeprowadził rozmowy
wyjaśniające z dzierżawcą. Nie
stwierdzono nieprawidłowości
– informuje Piotr Mync. Swoje interwencje podejmowała
także Straż Miejska. W okresie od listopada 2019 roku do
maja 2020 roku patrole Straży
Miejskiej podjęły 7 interwencji dotyczących zanieczyszczenia przez pojazdy ciężarowe błotem, piaskiem, itp. ulic:
Władysława Broniewskiego,
Joachima Lelewela i Lotników
w Stargardzie. W wyniku kontroli nałożono 4 mandaty. W
tym samym okresie strażnicy
podjęli 3 interwencje dotyczące ustalenia sprawcy powodowania uciążliwości zapachowych na terenach zabudowy
mieszkaniowej. Bezpośrednio
nie wykryto źródła jego pochodzenia. Najczęściej były
to zapachy z pól uprawnych w
okresie ich nawożenia – niejednokrotnie z terenów rolnych przylegających do granic
miasta. Natomiast kontrole
zanieczyszczenia przedmiotowych ulic są prowadzone sukcesywnie o na miarę posiadanych sił osobowych.
WIOŚ nie ma czasu
na kontrole
Zastępca prezydenta udzielił również odpowiedzi na pozostałe pytania. Jak podkreśla, wystosowano pismo do
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Szczecinie o podjęcie działań kontrolnych prowadzonej działalności rolniczej na działkach o
numerach geodezyjnych 98/1 i
98/2 obręb 20 miasta Stargard.
- Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w dniu 7 listopada 2019
roku WIOŚ miał dokonać kontroli i analizy gospodarki wodno-ściekowej w Cukrowni Kluczewo. Z informacji zwrotnej

wynika, że ze względu na spiętrzenie zaplanowanych wcześniej działań kontrolnych, nie
ma możliwości jej przeprowadzenia w 2020 roku. Niemniej
komórka Ochrony Wód na
bieżąco prowadzi monitoring
otrzymywanych z Cukrowni
wyników badań. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, można zgłosić interwencję do WIOŚ i w razie potrzeby
przeprowadzone zostaną oględziny lub kontrola interwencyjna – mówi Piotr Mync. Jeśli chodzi o ostatnie z pytań
radnej, to Starosta Stargardzki
poinformował, że w dniu 12
września 2018 roku pracownicy Starostwa przeprowadzili oględziny na terenie zakłady
Wytwórni Mas Asfaltowych
Strabag Sp. z o.o. przy ulicy
Lotników 1 d w Stargardzie.
Spółka przedłożyła sprawozdanie z badania hałasu, wykonane przez akredytowane laboratorium, gdzie nie stwierdzono występowania przekroczeń dopuszczalnych norm
hałasu przenikającego z terenu zakładu. Starosta wystąpił
również z pismem do Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Oddział w Szczecinie o przeprowadzenie pomiarów hałasu z
Wytwórni. Laboratorium odmówiło wykonania badań argumentując, że nie wykonuje
badań i pomiarów na zlecenie
innych organów ochrony środowiska, instytucji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Niezależnie od tego,
Spółka Strabag zobowiązana
została do wykonania pomiarów hałasu emitowanego do
środowiska po zakończeniu i
uruchomieniu nowo projektowanej inwestycji rozbudowy zakładu. Obecnie zlecenie
przez Starostę badań poziomu
hałasu dla tego przedsięwzięcia jest przedwczesne. Na zakończenie Piotr Mync w swojej odpowiedzi poinformował,
że zgodnie z zapisami określonymi w art.378 ustawy Prawo
ochrony środowiska, Prezydent nie jest organem uprawnionym do kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
KR
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I LO

Chcą utworzyć klasę cyberwojskową
Starostwo Powiatowe wyraziło zgodę na przystąpienie I LO w Stargardzie do projektu „CYBER.MIL Z KLASĄ” i złożenie do Ministerstwa Obrony Narodowej stosownego wniosku. W ramach projektu miałaby powstać klasa o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”.
Ministerstwo Obrony Narodowej przyjęło program „CYBER.MIL Z KLASĄ” adresowany
do uczniów liceów i techników.
Na edukację informatyczną, na
przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych,
resort przeznaczy 5,5 mln zł w
ciągu trzech lat. Planuje, że powstanie 16 klas o profilu cyberbezpieczeństwo, po jednej w województwie. O dofinansowanie
powstania takiej klasy w naszym
powiecie walczy I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie. Starostwo
Powiatowe wyraziło zgodę na
przystąpienie szkoły do programu i złożenie wniosku do MON.
Termin aplikacji upłynął 31 maja
2020 r.
Przygotowany przez resort
obrony program ma pomóc w
cyberedukacji. Ministerstwo uruchamiając ten projekt chce przygotować potencjalnych kandydatów do pracy w instytucjach

państwowych i prywatnych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo czy tworzonych właśnie
Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni. Nowa formacja to odpowiedź na wyzwania i zagrożenia
wynikające z rozwoju technologii. Potwierdzeniem rosnącego znaczenia tego obszaru było
uznanie przez państwa NATO
podczas szczytu w Warszawie w
2016 r. cyberprzestrzeni jako
domeny prowadzenia działań
militarnych. MON tłumaczy, że
na przełomie ostatnich lat metody prowadzenia wojen znacznie
się zmieniły, a cyberwojna staje się polem walki tak samo realnym jak zmagania piechoty czy
starcia myśliwców.
Program nauczania w klasach
o profilu Cyberbezpieczeństwo
i nowoczesne technologie informatyczne zakłada naukę m.in.
kryptografii, historii kryptografii, cyberbezpieczeństwa, zarzą-

dzania bezpieczeństwem danych
i informacji. Uczniowie zdobędą
wiedzę na temat współczesnych
zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa,
bezpieczeństwa systemów informacyjnych
oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. W ramach
kształcenia przewidziano zajęcia
teoretyczne i praktyczne. Planowane są także zajęcia zdalne w
formie e-learningu oraz spotkania z wojskowymi ekspertami od
cyberbezpieczeństwa.
Koordynatorem programu jest
Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, a nadzór merytoryczny będzie sprawować Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia
Techniczna. Szkoły, które będą
chciały wziąć udział w programie
będą musiały m.in. prowadzić
działalność dydaktyczno-wycho-

W LO nr 1 planują utworzyć klasę cyberwojskową

wawczą w dziedzinie obronności
państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki
lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu

maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat oraz uzyskać zgodę organu prowadzącego
na współfinansowanie programu
w wysokości 20 proc. ogólnych
kosztów.
MP

Pogrzeb bezdomnych i martwo urodzonych dzieci

MOPS odpowiedzialny za pochówki
Podczas XVII sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę-Miasto Stargard. Dokładnie chodzi o pogrzeb osób zmarłych na terenie miasta, w tym osobom bezdomnym, jak również dzieciom martwo urodzonym bez względu na czas
trwania ciąży, w tym wskutek poronienia. Zadania te zgodnie z podjętą uchwałą realizować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Pomnik Dziecka Utraconego na Starym
Cmentarzu w Stargardzie

Gmina-Miasto Stargard w ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym, sprawia pogrzeb osobom zmarłym
na jej terenie, w tym osobom
bezdomnym, jak również dzieciom martwo urodzonym bez
względu na czas trwania ciąży, w
tym 2wskutek poronienia, jeżeli nie ustalono osób uprawnionych do sprawienia im pogrzebu lub osoby i podmioty uprawnione nie skorzystały z prawa
do pochowania zwłok. Zadania, o których mowa realizuje
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie. Gmina-Miasto Stargard jest zwolniona z obowiązku sprawienia pogrzebu, gdy uprawnione osoby
lub podmioty zajmą się dobrowolnie jego zorganizowaniem.
Pogrzeb, o którym mowa powyżej odbywa się na cmentarzu komunalnym znajdującym się na
terenie Gminy-Miasta Stargard
zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeżeli jest ono znane pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.
W przypadku, gdy ustalenie wyznania zmarłego nie jest możliwe lub był on osobą niewierzącą, pogrzeb ma charakter świecki. Organizację pogrzebu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zleca zakładowi usług pogrzebowych, jako instytucji wyspecjalizowanej w tym zakresie.
Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu
Cywilnego w Stargardzie i obejmuje w szczególności: przeniesienie zwłok z miejsca ich znalezienia oraz przewóz zwłok do
chłodni – w sytuacji zgonu poza
szpitalem; przechowywanie cia-

ła w chłodni do czasu pogrzebu; zapewnienie miejsca na grób
(w tym wszystkie formalności
związane z wykupieniem miejsca na cmentarzu, zapewnienie
opłaty eksploatacyjnej); zakup
trumny wraz z akcesoriami; zapewnienie kompletnej odzieży
i obuwia dla zmarłego (w przypadku jego braku); przygotowanie zwłok deo pochówku; wykopanie i zasypanie grobu; obsługę
przy pochówku, w tym czynności duchownego lub mistrza ceremonii wraz ze skorzystaniem
z pomieszczeń kaplicy oraz karawan – przewóz z kaplicy do
grobu; zakup i montaż krzyża
drewnianego lub innego symbolu religijnego oraz tabliczki
identyfikującej zmarłego lub odpowiednio „NN”; inne czynności wynikające z okoliczności,
zgodnie z wyznaniem zmarłego,
prawem oraz miejscowymi zwyczajami; w szczególnie uzasadnionych przypadkach dokonanie kremacji zwłok wraz z zakupem urny.
Pogrzeb dzieci
Sprawienie zbiorowego pogrzebu dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwa-

nia ciąży oraz szczątków płodów, które nie zostały odebrane
z miejscowego szpitala lub od innych podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, w których
mają miejsca porody i poronienia, dokonuje się nie częściej
niż dwa razy do roku w grobie
ziemnym pod Pomnikiem Dzieci Utraconych na terenie Starego Cmentarza Komunalnego w
Stargardzie, po uprzednim dokonaniu kremacji i umieszczeniu popiołów w zbiorowej urnie.
Informację o terminie pogrzebu, o którym mowa, umieszcza
się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie. Ceremonia odbywa się według ustalonego zwyczaju. Sprawienie pogrzebu, o którym mowa powyżej, odbywa się po otrzymaniu
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie: w
przypadku martwo urodzonych
dzieci, których płeć została ustalona, aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe; w przypadku dzieci martwo urodzonych oraz szczątków
płodów, których płci nie można określić, na podstawie karty

zgonu; oświadczenia odebranego od osoby uprawnionej, że została poinformowana o przysługującym jej prawie do pogrzebu
oraz że rezygnuje z tego prawa.
Pogrzeb, o którym mowa obejmuje w szczególności: odebranie
zwłok oraz szczątków płodów,
wraz z niezbędną dokumentacją
ze szpitala w Stargardzie, bądź z
innego miejsca ich znalezienia,
gdy do urodzenia/poronienia
doszło poza szpitalem; przewóz
do kremacji; kremację; złożenie
prochów w urnie zbiorowej; obsługę pogrzebu ( w tym zakup
kwiatów i złożenie urny z prochami na cmentarzu w miejscu
do tego wyznaczonym). Koszty
pogrzebu, o którym mowa, pokrywa Gmina-Miasto Stargard
ze środków przeznaczonych na
realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Koszt
sprawienia pogrzebu nie może
przekroczyć wysokości zasiłku
pogrzebowego określonego w
ustawie z dnia 17 grudnia 1998
roku o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego w dniu
pogrzebu.
KR
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zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Kierownika Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami,
Geodezji i Rolnictwa

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku
będzie odpowiedzialna za:
• Zarządzanie
nieruchomościami należącymi do Gminy
Nowogard w tym:
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd;
- udostępnianie terenów do celów budowalanych;
- sprzedaż nieruchomości gminnych i dzierżawa gruntów
komunalnych;
• Naliczanie opłat adiacenckich i planistycznych;
• Odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału
geodezyjnego ;
Od osoby
oczekujemy:

na

wyżej

wymienionym

stanowisku

• Umiejętności dobrej organizacji pracy;
• Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole;
• Dyspozycyjności, sumienności, zaangażowania;

Jeśli szukasz stabilnej pracy zadzwoń
tel. (91) 3926204
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka,
tel. 913926204, e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce
„wolne stanowiska.
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta do 17 czerwca
2020 roku, w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach
z dopiskiem: „Kierownik GNGR”.

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Specjalisty do spraw kadr
Od kandydata oczekujemy:

• Doskonałej orientacji w nowoczesnych rozwiązaniach

i trendach HR;
• Praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy i zarządzania
zasobami ludzkimi;
• Samodzielności, wysokiej kultury osobistej ;
Wymagane dokumenty:
•
•
•
•

CV;
List motywacyjny;
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

Jeśli szukasz stabilnej pracy zadzwoń
tel. (91)3926204

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka,
tel. 91 392 62 04, e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl
w zakładce „wolne stanowiska.
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta do 17 czerwca
2020 roku, w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach
z dopiskiem: „Specjalista do spraw kadr”.
e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Kierownika
Wydziału Inwestycji i Remontów
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku
będzie odpowiedzialna za:
• Organizowanie procesu robót inwestycyjnych i remontowych;
• Organizowanie przetargów na dostawy, wykonywanie usług i
robót budowlanych;
• Sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla potrzeb Gminy w
oparciu o przedłożone przedmiary robót.
Od osoby
oczekujemy:

na

wyżej

wymienionym

stanowisku

• Umiejętności dobrej organizacji pracy;
• Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole;
• Dyspozycyjności, sumienności, zaangażowania;

Jeśli szukasz stabilnej pracy zadzwoń
tel. (91) 3926204

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka,
tel. 913926204, e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce
„wolne stanowiska.
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta do 17 czerwca
2020 roku, w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach
z dopiskiem: „Kierownik Wydziału IiR”.

Burmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert
na stanowisko

Referenta w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji
i Rolnictwa

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku
będzie odpowiedzialna za:
• Zlecanie prac geodezyjnych;
• Opłata adiacencka i planistyczna;
• Odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału
geodezyjnego ;
Od osoby na wyżej wymienionym stanowisku oczekujemy:
• Umiejętności dobrej organizacji pracy;
• Komunikatywności i umiejętności współpracy w zespole;
• Dyspozycyjności, sumienności, zaangażowania;

Jeśli szukasz stabilnej pracy zadzwoń tel. 91 3926204
Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Ewa Brewka,
tel. 913926204, e-mail: kadry@nowogard.pl, pokój 201.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip.nowogard.pl w zakładce
„wolne stanowiska.
Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta do 17 czerwca
2020 roku, w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach
z dopiskiem: „Referent GNGR”.
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Gminy Suchań i Dolice – dojazdy do gruntów rolnych

Wieści z gmin

Otrzymali ponad 308 tys. zł
Urząd Marszałkowski ogłosił listę rankingową zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2020 rok. Pośród 30 zadań widnieją dwa z terenu
powiatu stargardzkiego. Gmina Dolice otrzymała ponad 160 tys. zł dofinansowania do
przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Ziemomyśl B, z kolei gmina Suchań
ponad 147 tys. zł na przebudowę drogi do miejscowości Żukowo.

Zachodniopomorskie gminy i powiaty przebudują w tym
roku ze wsparciem samorządu województwa ponad 40 kilometrów dróg dojazdowych
do gruntów rolnych. Dotacje
udzielane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego to środki pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji rolniczej. Kwota
przewidziana na dotacje zadań określonych w ustawie o
ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2020 rok to ponad 6
mln zł. Lista rankingowa wniosków obejmuje 30 projektów
z zakresu budowy lub przebudowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych o łącznej
wartości dofinansowania 6 143
500,00 zł oraz 3 projekty inwestycyjne – zakup sprzętu informatycznego (14,5 tys. zł). W
tym roku lokalne gminy i powiaty przebudują ponad 40 kilometrów dróg dojazdowych
do gruntów rolnych. Moderni-

zację przejdzie wiele krytycznych dla lokalnej społeczności fragmentów sieci komunikacyjnej. Większość planowanych inwestycji drogowych nie
tylko ułatwi maszynom dojazd do gruntów rolnych, ale
wpłynie również bezpośrednio na jakość życia mieszkańców. Na liście rankingowej zadań wynikających z ustawy o
ochronie gruntów rolnych i
leśnych na 2020 rok widnieją dwa zadania zlokalizowane
na terenie powiatu stargardzkiego, chodzi o gminy Dolice
oraz Suchań. Na 30 uwzględnionych projektów, na wysokim 7. miejscu sklasyfikowano
gminę Dolice, której zadanie
„przebudowa drogi wewnętrznej, dz. 11 i 15, Ziemomyśl B”
uzyskało 17 punktów. Mowa
o odcinku drogi wynoszącym
0,998 km. Udział własny gminy Dolice w kosztach kwalifikowanych realizacji zadania
wyniesie 685 046,14 zł, dofinansowanie stanowić będzie

23,5 % zadania, czyli równowartość 160 742,75 zł. Z kolei
zadanie gminy Suchań „przebudowa drogi do miejscowości
Żukowo” uzyskało 14 punktów i na liście plasuje się na 16.
miejscu. Udział własny gminy
Suchań w kosztach kwalifikowanych realizacji zadania wyniesie 763 898,70 zł, dofinansowanie stanowić będzie 19,3
%, czyli 147 613,63 zł. Środki na budowę lub przebudowę
dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat
z tytułu wyłączenia gruntów
rolnych z produkcji rolniczej.
Pieniądze na ten cel stanowią
część budżetu województwa
i zgodnie z zapisami ustawy
o ochronie gruntów rolnych i
leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa. Zadania
wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Województwo
Zachodniopomorskie realizuje od 1999
roku. Głównym celem dotacji
udzielanych przez Urząd Marszałkowski jest poprawa stanu
dróg dojazdowych do gruntów
rolnych. W ciągu dwudziestu
lat Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył na dotacje
tego typu inwestycji kwotę ok.
86 mln zł. Środki te pozwoliły na przebudowę blisko 1000
odcinków dróg, o łącznej długości ponad 1350 km.

Stara Dąbrowa
Wójt Gminy Stara Dąbrowa, Sylwia Kalmus-Samsel podpisała
umowę o dofinansowanie. Dzięki pozyskanym środkom w miejscowości Łęczyca pojawi się nowa kanalizacja sanitarna, a w miejscowości Storkówko przebudowany zostanie już istniejący odcinek.
Środki pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

foto Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkanców.

Kobylanka
31 maja korzystając z ładnej pogodny oraz ze zniesienia kolejnych
obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa spora część mieszkańców Gminy Kobylanka wybrała się na promenadę nad jeziorem
Miedwie. Działała większość punktów gastronomicznych oraz stoisko Koła Gospodyń Wiejskich Złoty Liść z Kobylanki.

KR

Naucz się obsługi komputera i
grafiki komputerowej
Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenie z obsługi komputera i grafiki komputerowej. Zajęcia odbywają się w Klubie Garnizonowym przy ul. 11 Listopada 22. Ich
poziom dostosowano do umiejętności uczestników. Szkolenie jest adresowane także
dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla seniorów.
Aby dołączyć do zajęć, wystarczy zadzwonić pod numer
511 641 129. Warsztaty odbywają się w kameralnej grupie –
maksymalnie 10 osób. Uczestnicy rozwiną umiejętność obsługi komputera, a także nauczą
się podstaw grafiki. W szkoleniu
mogą wziąć udział osoby o różnym stopniu zaawansowania –
prowadzący dostosowują treści
do ich możliwości i potrzeb. Dla
redakcja@dziennikstargardzki.pl

uczestników jest zapewniony
caternig. Można również otrzymać zwrot kosztów dojazdu.
Osoby z niepełnosprawnościami otrzymają na miejscu pomoc
opiekuna.
Cały kurs trwa 60 godzin. To
zarówno zajęcia praktyczne, jak
i teoria. Odbywają się od poniedziałku do piątku 9:00 – 15:00.
Najbliższe szkolenie rozpocznie się jeszcze w czerwcu – po

zamknięciu listy uczestników.
W planach są kolejne warsztaty, m.in. z projektowania stron
internetowych i multimediów.
To dobry sposób na rozwinięcie umiejętności, a także zwiększenie szans na rynku pracy. Organizatorem szkoleń jest Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych.
Info UM/opr red

Dolice
Z okazji setnej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II
Gminne Centrum Kultury przygotowało dla dzieci konkurs plastyczny zatytułowany „Święty
Jan Paweł II widziany oczami
i sercem dziecka”. Prace można było składać do 28 maja. 1
czerwca, czyli w Dzień Dziecka
rozstrzygnięto konkurs i ogłoszono wyniki. W związku z tym,
że wpłynęło tylko 5 prac nie
ustalano kolejności miejsc, tylko nagrodzono wszystkie prace.
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Świadkowie historii – Solidarność (Andrzej Fedeńczak)

Pragnienie wolności było w nas silniejsze
niż prześladowania

Trwamy w czasie kolejnej rocznicy upadku komunizmu w naszym kraju 4 czerwca 1989 r. Ta data skłania nas do refleksji nad przełomowym okresem
zmian systemu. Mamy ponownie okazję przypomnieć sylwetki tych, którzy przyczynili się do wyzwolenia naszej ojczyzny spod komunistycznego
jarzma. Jedną z takich postaci jest pochodzący z Żabowa Andrzej Fedeńczak, który w latach 1980-89 był aktywnym działaczem Solidarności i współzakładał NSZZ „S” Rolników Indywidualnych na terenie Pomorza Zachodniego. W stanie wojennym A. Fedeńczak był internowany w Ośrodku
Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim wraz z innymi działaczami opozycji antykomunistycznej, skupionej wokół Solidarności. Po latach nasz
bohater wspomina tamten czas i opowiada o swojej działalności.

Andrzej Fedeńczak w latach działalności w opozycji antykomunistycznej

Andrzej Fedeńczak przyszedł
na świat 24 października 1954
r. Pochodzi z Żabowa z rodziny
rolniczej, jego ojciec, Mikołaj, w
czasie II wojny światowej był robotnikiem przymusowym w Austrii. Jego mama Zofia, oprócz
niego, urodziła dziewięcioro
dzieci – Ewę, śp. Hannę, Marię,
Renatę, Krystynę, Jana, Franciszka, Dorotę i Barbarę. Praca
na roli w czasach komunistycznej siermięgi stanowiła ciężki
kawałek chleba. Niemniej jednak, jak wspomina nie tylko Andrzej, ale również jego rodzeństwo, w domu, mimo skromnych warunków życia, zawsze
było wesoło, a odwiedziny czy to
dalszych członków rodziny czy
znajomych z sąsiedztwa były na
porządku dziennym. Zdaje się,
że dom rodzinny Fedeńczaków,
zawsze otwarty dla przybyłych,
był dobrą szkołą życia społecznego. W przypadku Andrzeja zaowocowało to zaangażowaniem
w Solidarność, do której należał
praktycznie od powstania ruchu.
- To był sierpień 1980 r. czuło się, że naród ma już dość bycia w okowach komunizmu, który utrzymywał ludzi nie tylko
w materialnej biedzie, ale dusił
skutecznie wszelkie przejawy samodzielnego myślenia – zaczyna swoje wspomnienie Andrzej
Fedeńczak - To nowe myślenie
w narodzie zaczęło się wyraźnie krystalizować w momencie
wyboru Karola Wojtyły na pa-

pieża i rozprzestrzeniało się na
cały kraj. Zwłaszcza u nas, czyli na wybrzeżu, Szczecinie czy
Gdańsku, to dążenie do wolności nabrało szczególnego charakteru. Na początku 1981 r. dowiedziałem się, że w Nowogardzie organizowane są struktury
związku Rolników Indywidualnych NSZZ „S”. Nadarzyła się
więc okazja wzięcia udziału w,
jak się później okazało, epokowych przemianach. Organizacja
została zgłoszona do naczelnika
gminy, w celu jej legalizacji. Jako
związek działaliśmy na terenie
Pomorza Zachodniego – opowiada A. Fedeńczak.
Koniec „karnawału”
Okres, o którym wspomina
Andrzej Fedeńczak zwykło się
nazywać Karnawałem Solidarności; stanowiło go 16 miesięcy między sierpniem 1980 czyli
podpisaniem Porozumień Sierpniowych a 13 grudnia 1981, czyli
wprowadzeniem stanu wojennego. Właśnie w czasie „wybuchu”
Solidarności ludzie w Polsce poczuli siłę ducha wolności. Solidarność za żelazną kurtyną stała się fenomenem właściwie niespotykanym w żadnym innym
miejscu na świecie. Mówi A. Fedeńczak - Zaangażowanie robotników w tę walkę na czele z Prymasem Wyszyńskim spotykało
się z szacunkiem i uznaniem zarówno narodów jak i przywódców demokratycznego świata.
Niestety ten „Karnawał” został
brutalnie zdławiony 13 grudnia
1981 r. W piątek 11 grudnia odbyło się ostatnie spotkanie zarządu wojewódzkiego. Nasz kolega Czesław Wojnowski schodząc
po schodach potknął się i powiedział, „Oj, to jakiś zły znak. Coś
niedobrego się stanie.” I miał rację, bo już w niedzielę rano usłyszeliśmy w radiu mazurka i przemówienie Jaruzelskiego o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Marian Jurczyk z kolei
twierdził, że być może na święta
dadzą nam spokój, ale nie było
zmiłowania ze strony komunistów, którzy widząc dążenia na-

rodu do obalenia totalitarnej
władzy, postanowili zdusić w zarodku wszelkie nawet marzenia
o wolności – podkreśla nasz bohater.
13 grudnia zaczęły się zatrzymania członków Solidarności
- Pamiętam, że jeszcze zdążyliśmy kupić benzynę do samochodu, którym objeżdżaliśmy
region. Kiedy 13 grudnia przyjechałem do domu do Żabowa ok. godz. 11, czekała już na
mnie policyjna Nysa. Zostałem
zawieziony na posterunek milicji w Nowogardzie, gdzie odbyło się przesłuchanie. Pod ścianą ustawiono rzędem jakieś stare karabiny, zdaje się, że jeszcze

towałem się z pozostałymi kolegami i jeszcze 13 grudnia spotkaliśmy się i podjęliśmy decyzję o
powstaniu tymczasowego zarządu podziemnej Solidarności rolników. Wspólnie postanowiliśmy, że mimo wprowadzenia stanu wojennego i ograniczeń wolności, nie zrezygnujemy z działalności, tylko przejdziemy do
podziemia. Niedługo potem pojechaliśmy do Warszawy do prof.
Andrzeja
Stelmachowskiego.
Chodziło o to, by jak najszybciej
zorganizować i wzmocnić w obliczu represji krajową sieć NSZZ
„S” RI. Tworzenie tej sieci zajęło nam około trzech miesięcy.
UB w tamtym czasie, jak wyni-

nację działalnością Solidarności, zawsze wiedział kiedy będę
w domu. Jak się później dowiedziałem z dokumentów, w latach
1981-1983 służba bezpieczeństwa otrzymywała regularne doniesienia agenturalne na temat
moje działalności w „S”.
Spotkanie na Jasnej Górze
- Ustaliliśmy na naszym podziemnym zarządzie, że zorganizujemy nielegalny zjazd rolników w Częstochowie w trakcie
dożynek, które miały być świętowane na Jasnej Górze 5 września 1982 r. Była to tzw. Wielka
Pielgrzymka Rolników. Doszliśmy do wniosku, że w ten sposób
można zebrać członków „S” RI z

Andrzej Fedeńczak w trakcie uroczystości nadania Krzyża Wolności i Solidarności w Szczecinie 15 listopada 2016 r.

z czasów wojny. Może dla wywołania wrażenia, że rozpoczęła
się mobilizacja wojskowa przeciw dążeniom antykomunistycznej opozycji. Na miejscu niejaki
Szukalski zaczął się przede mną
mądrować. Następnie podstawił
mi do podpisu lojalkę. Oczywiście odmówiłem podpisywania
czegokolwiek. W międzyczasie
ten Szukalski gdzieś dzwonił i się
konsultował. Wyglądało to raczej zabawnie. Po tej demonstracji siły wypuszczono mnie ok.
godz. 17. Natychmiast skontak-

ka z dokumentów, z którymi się
zapoznaję, głęboko penetrowało nasze środowisko. Pamiętam,
że było wiele odwiedzin agentów
UB, których na szczęście potrafiliśmy przejrzeć i szybko zerwać
kontakt. Mieliśmy wypracowany
swoisty wewnętrzny system zarówno odnośnie odwiedzin, jak i
treści poruszanych przez nas tematów, co pozwalało zachować
konspirację. A trzeba przyznać
bezpieka była dobrze zorganizowana. Jeden ubek, który odwiedzał mnie, udając swoją fascy-

całej Polski. W trakcie jednej z
rozmów na ten temat poprosiliśmy profesora Stelmachowskiego, żeby zorganizował salę u Ojców Paulinów, natomiast ciężar
samego spotkania wzięliśmy na
siebie. Pamiętam, że gdy święto plonów rozpoczęło się, a plac
pod murami sanktuarium był zapełniony, szukaliśmy w tym tłumie członków „S” w pierwszej
kolejności przywódców regionalnych lub ich zastępców albo
wyznaczonych, jeśli ci pierwsi
w związku ze stanem wojennym
91 573 09 96
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znaleźli się w więzieniu. Niektórzy wiedzieli co prawda, że odbędzie się spotkanie, jednakże
ta informacja nie mogła przedostać się do każdego, ponieważ
UB szybko wpadłoby na trop i
ze spotkania nic by nie wyszło.
Pamiętam, że profesor Stelmachowski wyraził zdziwienie, że
udało się w jednym miejscu zebrać tylu członków „S” RI, ale zaraz dodał, że władze chyba nam
tego nie darują, kiedy dojdzie do
nich, że takie spotkanie się odbyło. I faktycznie miał rację, bo po
powrocie do domu, czekało już
mnie internowanie – wspomina
A. Fedeńczak.
Internowanie
Andrzej Fedeńczak powrócił
z dożynek częstochowskich do
Żabowa. – Niedługo później, bo
22 września przyjechała po mnie
milicja. Dostałem kilka minut na
spakowanie. W domu dokonana
została rewizja, czyli można powiedzieć – demolka. Zostałem
przewieziony do aresztu śledczego w Szczecinie. Najpierw zostałem osadzony w celi z jakimś złodziejaszkiem o ksywce Bocian.
Była to niewielka ciemna cela z
zamalowanym farbą oknem. Po
upływie ok. jednej doby trafiłem
wraz z Bocianem do większej
celi, w której znajdował się już
Artur Balazs. Po około dziesięciu
dniach zostałem wywieziony do
Wierzchowa Pomorskiego.
- Po przetransportowaniu do
Wierzchowa, otrzymałem na
wejściu więzienne ubrania. Musiałem przejść przez kilka bram.
Osadzono nas w ostatnim bloku. Trafiłem do celi z innymi internowanymi działaczami, takimi jak Stefan Dragun, Ryszard Nachumeniuk, Ryszard
Kustra, Kazimierz Dobosz czy
Stanisław Możejko. Na początku było ok. 50 osób, później dowieziono kolejnych. W sumie
mogło być nas nawet ponad 80.
Byli to działacze w różnym wieku, jedni mieli 20 lat, inni byli po
sześćdziesiątce. Prowadziliśmy
wiele nocnych rozmów o tym,
co będzie z tą naszą Polską. W
międzyczasie przeprowadzano
rewizję u mojej narzeczonej
Sabiny w Przybiernówku, która
też była działaczką podziemia
antykomunistycznego.
Moja
przyszła żona przechowywała
m.in. maszynę do pisania i ulotki. Możliwość odwiedzin bliskich
była niewielka. W czasie internowania udało się przyjechać mojej
mamie, siostrom czy narzeczonej – wspomina Andrzej.
W tym miejscu wysłuchajmy siostry Andrzeja Fedeńczaka, Marii Słomskiej, która po zatrzymaniu brata, wraz z siostrą
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Renatą udały się do Szczecina
– To było dla całej rodziny bardzo bolesne przeżycie. Andrzej
został zabrany przez milicję. Nie
wiedzieliśmy co z nim się stanie.
Rodzice i my bardzo się martwiliśmy o jego los. Praktycznie
było dla nas niewyobrażalne, że
Andrzej mógł zostać potraktowany jak pospolity przestępca –
wspomina Maria – Wraz z Renatą pojechałyśmy do Szczecina do
aresztu śledczego. Nie mogłyśmy
z początku uzyskać żadnych informacji na temat Andrzeja, ale
postanowiłyśmy zostać tam tak
długo, aż się czegoś dowiemy. W
pewnym momencie kazano nam
udać się do komendy wojewódzkiej milicji. Kiedy przybyłyśmy
do gmachu komendy, zostałyśmy tam poinformowane, że Andrzeja przewieziono do Wierzchowa – wspomina.
Uwięziony głos wolności
- Mieliśmy taki zwyczaj w celach, że codziennie przed godziną 22 śpiewaliśmy „Boże, coś
Polskę” – mówi Andrzej, opisując czas swojego osadzenia w
Wierzchowie - Nasz śpiew roznosił się po całej okolicy do
tego stopnia, że słyszeli go okoliczni mieszkańcy. Nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że byliśmy słyszani i że nawet ktoś
tam dokładnie w godzinie naszego codziennego śpiewu otwierał własne okna by usłyszeć nasz
głos i wsłuchiwał się ze łzami w
oczach, o czym zresztą wspominała już po latach pewna starsza
pani. Ta staruszka wyznała, że
obawiała się, że zrobią z nami to,
co z oficerami w Katyniu. Dzisiaj
po tak wielu latach przychodzi
do mnie świadomość, że przecież ta pieśń, która miała nam
służyć ku pokrzepieniu serc, wypływała hen poza mury więzienia i dawała nadzieję tym, którzy oczekiwali zmian, zwykłym
ludziom. W takich momentach
myślę sobie – Warto było…
Protest głodowy
- Kiedy ogłoszono delegalizację Solidarności postanowiliśmy
zorganizować w więzieniu głodówkę. Zdaje się, że prawdziwą
sensację stanowił fakt, kiedy Radio Wolna Europa opublikowało
nazwiska uczestników głodówki,
wśród których też się oczywiście
znalazłem. Listę do Radia wysłał
ksiądz, który był naszym kapelanem więziennym. Pamiętam, że
reakcją władz było to, że tych,
którzy podjęli protest głodowy
odwieziono na oddział szpitalny. Także na tym oddziale nie
zabrakło naszego tradycyjnego
śpiewu „Boże, coś Polskę”. Kiedy
dokładnie o 22 zaczęliśmy śpiewać to jednocześnie swój śpiew

„Boże, coś Polskę” zaczęli także
osadzeni, którzy nie uczestniczyli w głodówce, a znajdowali się
w innych budynkach więzienia,
oddalonych o kilkadziesiąt metrów. Aż się zdziwiliśmy jak do
tego doszło, że przecież bez sposobności umówienia się na dokładny czas śpiewu, zaczęliśmy
śpiewać jednocześnie, tak jakbyśmy stali obok siebie – przywołuje w pamięci Andrzej Fedeńczak.
Śmierć ojca
Kiedy Andrzej przebywał na
internowaniu, zmarł nagle jego
ojciec, Mikołaj, który przeżywał
mocno uwięzienie syna, wiedząc
przecież, że nie jest on żadnym
przestępcą, tylko więźniem politycznym – W celi poinformowano mnie o śmierci ojca. Dostałem w związku z tym przepustkę na 24 godziny, by móc uczest-

Nasz bohater postanowił jednak
kontynuować walkę o wolność.
– W dniu, kiedy zostałem zwolniony z więzienia, przyjechał po
mnie Andrzej Pabisiak i przywiózł mnie do Żabowa. Moja
działalność opozycyjna trwała do upadku komunizmu. Cały
czas utrzymywaliśmy stały kontakt z przywódcami Solidarności. Nie ustawaliśmy w licznych
podróżach po kraju w celach organizacyjnych. Najważniejszym
zadaniem było wtedy utrzymanie jak najsilniejszej struktury związku przy jednoczesnym
działaniu mającym na celu maksymalne ograniczenie wpływów
bezpieki.
Ślub z ubecką obstawą
- 3 września 1983 roku ożeniłem się z Sabiną. Na weselu w
Przybiernówku było łącznie 180

Andrzej Fedeńczak wraz z żoną Sabiną w dniu ślubu

niczyć w pogrzebie taty. Trzeba
przyznać, że to bolesne przeżycie, kiedy ma się właściwie kilka godzin na pochowanie taty
i zaraz trzeba wracać do ośrodka internowania, kiedy tak bardzo chciało się jeszcze przez jakiś czas zostać w domu z najbliższymi, zwłaszcza z mamą. Pewnie najgorsze w tym wszystkim
jest to, że tata odchodził ze świadomością, że jestem internowany i nie wiadomo do końca co
ze mną będzie. Nie było nam już
dane się spotkać – wspomina.
Dalsza walka o wolność
W tym miejscu kończy się pewien rozdział w życiu Andrzeja
Fedeńczaka, jako opozycjonisty
antykomunistycznego. 6 grudnia został on zwolniony z obozu internowania w Wierzchowie.

osób, oprócz rodziny także działacze opozycyjni. Impreza znalazła się w mocnym zainteresowaniu służb. Uczestnicy wesela byli
legitymowani. Po ślubie zresztą nie było lepiej. Ze względu na
działalność opozycyjną, zarówno
moją jak i mojej żony, były przeprowadzane ciągłe kontrole w
naszym gospodarstwie.
1 maja w areszcie
Jedną z dotkliwszych form represji było to, że przez kolejne
lata z rzędu, każdego 1 maja Andrzej Fedeńczak trafiał na 48 godzin do aresztu - Gdy tylko zbliżał się 1 maja to zaraz pod dom
podjeżdżała Wołga. W związku z
tym, stało się tak, że kiedy 3 maja
1984 rodziła się moja najstarsza
córka Agata, przebywałem jeszcze w areszcie w Gryficach. Mi-

licjanci dzwonili na porodówkę,
by dowiedzieć się, jak się czuje
moja żona i nasze nowonarodzone dziecko – wspomina nasz bohater.
Represje do końca
- Bezpieka miała wiele sposobów, by utrudniać nam życie.
Jednym z zaleceń było dla przykładu by nie udzielać kredytów
czy likwidować gospodarstwa w
przypadku pojawienia się kłopotów finansowych. W 1984 r. rozpuszczono plotkę po Gryficach,
że znaleziono u nas w domu w
Przybiernówku ok. 2 tysiące ulotek, 3 kg trotylu, i że planowaliśmy wysadzić pociąg między
Górzycą a Gryficami. Były też
podejmowane jeszcze inne próby dyskredytacji. Milicja kontrolowała zawartość bagażnika
w samochodach działaczy, dawała im mandaty za najdrobniejsze przewinienia. Kiedy było już
bliżej rozmów Okrągłego Stołu,
mniej więcej w 1985 r., wszystko zaczęło się zmieniać, zezwalano m.in. na budowę kościołów,
dzięki czemu i my mogliśmy zacząć budować kościół w Przybiernówku. Ale nadal bardzo
bano się np. Zielonych Świątek,
wtedy była pełna obserwacja.
W 1987 r. wyjechałem do USA.
Na początku nie mogłem dostać paszportu. Było z tym dużo
kłopotów, ale złożyliśmy skargę i ostatecznie udało mi się wyjechać do Ameryki na cały rok.
Musiałem tylko napisać oświadczenie, że odwiedzałem w Stanach wujka. Mój paszport był w
jakimś sensie jednorazowy; potem nie mogłem już marzyć o
kolejnym wyjeździe, musiałbym
podpisać współpracę. Były też
instalowane podsłuchy np. na
spotkaniach duszpasterstwa rolników, w których organizację się
zaangażowałem; w dokumentacji są całe sprawozdania z tych
zgromadzeń.
Występowałem
tam zarówno sam jak i kilku innych działaczy, a także ks. biskup
Jan Gałecki – wspomina Andrzej
Fedeńczak.
Wreszcie 4 czerwca 1989 r.
przyszła upragniona wolność –
Pamiętam ten dzień i towarzyszącą mu atmosferę. Wszyscy
cieszyliśmy się, że przyszła wolność, o którą tak wiele lat i z takim poświęceniem a nierzadko
z ofiarą walczyliśmy – kończy
swoje wspomnienie opozycjonista. Obecnie Andrzej Fedeńczak wraz z żoną Sabiną zajmują
się prowadzeniem gospodarstwa
rolnego w Przybiernówku, mają
ośmioro dzieci: Agatę, Martę,
Sarę, Konstancję, Gabrielę, Igora, Michała i Dobrawę.
Piotr Słomski
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Rodziny zastępcze świętowały Rodzinne Ogrody Działkowe
Wybrano nowe
w domowym zaciszu
prezydium
Kolegium Prezesów
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego przypada w kalendarzu 30. maja. To święto wszystkich
rodzin, które podjęły się wychowania i przyjęcia dzieci szczególnie doświadczonych
przez los, nierzadko w dramatycznych okolicznościach pozbawionych ciepła i poczucia
bezpieczeństwa.

Podejmując to wyzwanie,
przywracają radość dzieciństwa
najmłodszym, pozbawionym z
różnych względów szansy dorastania i rozwoju w biologicznej
rodzinie. Podopieczni rodzin
zastępczych otrzymują to, co
człowiekowi niezbędne do życia: szacunek, bezpieczeństwo i
stabilizację. Tworzą Dom, którego tak brakuje nadal wielu najmłodszym, stęsknionym za rodzinnym ciepłem.
Wspólne świętowanie w gronie rodzin zastępczych jest w
tym roku zupełnie inne. Obowiązujący nadal stan epidemii
wykluczył organizację choćby
plenerowych festynów, promujących ideę rodzicielstwa zastępczego. Nie są także możliwe bezpośrednie spotkania rodzin, dzielących się ze sobą radością i doświadczeniami. Jednak wymiar święta tych, którzy
podejmują trud zapewnienia
warunków rodzinnego domu
najmłodszym i nieco starszym
podopiecznym, pozostaje wciąż

aktualny. Świętujemy więc razem z rodzinami- tym razem w
kameralnych warunkach- przypominając o wartości rodzicielstwa zastępczego i konieczności
opieki, jakiej oczekują najmłodsi pozbawieni poczucia bezpieczeństwa rodzinnego domu.
W specjalnym liście, wystosowanym z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Starosta
Stargardzki Iwona Wiśniewska
podziekwała rodzinom przede
wszystkim za akceptację dzieci,
przyjętych z czułością. –To Państwo przywracają dzieciom nadzieję, że dorosły człowiek godzien jest zaufania i stanowić
może drogowskaz dla zagubionego dziecka- podkreślała Starosta w liście do rodzin zastępczych, składając życzenia czułej wytrwałości w pełnieniu tej
wymagającej funkcji oraz satysfakcji z czynienia świata przyjaznym dla każdego z podopiecznych, zaproszonych pod dach
rodzinnego domu.
Na terenie powiatu stargardz-

kiego w 95 rodzinach zastępczych spokrewnionych wychowuje się 122 dzieci. Do grona
rodzin zastępczych niezawodowych należy 41 rodzin, gdzie
swój dom znalazło 31 podopiecznych. Zawodowo rodzicielstwem zastępczym zajmuje
się natomiast 10 rodzin, w tym
dwie pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. W domowych
warunkach przebywa tu łącznie
32 dzieci. Bezpieczeństwo i warunki rozwoju zapewniają również trzy rodzinne domy dziecka, obejmujące opieką grono 18
wychowanków.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie poszukuje nadal kandydatów, którzy podjęliby się
wyzwania, jakim jest stworzenie
warunków prawdziwej rodziny najmłodszym, pozbawionym
już od wczesnych lat poczucia
bezpieczeństwa i stabilizacji.
Projekty i przedsięwzięcia promujące rodzicielstwo zastępcze,
skutecznie zablokował czas pandemii. Jednak i bez tego są problemy ze znalezieniem chętnych
do przyjęcia roli rodziców zastępczych. Życzenia czułej wytrwałości kierowane przez Starostę wobec rodzin, które podjęły wyzwanie zabrzmiały więc
szczególnie mocno, zwłaszcza w
sytuacji, kiedy rośnie grono najmłodszych, tęskniących za ciepłem i bezpieczeństwem rodzinnego domu.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

ogłoszenie

Wójt Gminy Stargard
informuję
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard przy ul. Rynek Staromiejski 5, na okres 21 dni, od dnia 05 czerwca 2020 r., wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej – część działki oznaczonej
numerem 75/1, położonej w obrębie Grzędzice.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie przebudowy i wymianę instalacji gazowej w budynkach
mieszkalnych na Osiedlu Kopernika 6, 8 w Stargardzie.
SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Stare Miasto, po wpłaceniu
100 zł na rachunek 75102048670000170200041814. Dodatkowe informacje
( 91/834-55-92
lub www.spoldzielniastargard.pl Oferty należy składać do 09.06.2020r. do
godz. 830 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 09.06.2020r. godz. 900
Zarząd SM

26 maja Zarząd Okręgowy w Szczecinie zorganizował
spotkanie Kolegium Prezesów Powiatu Stargardzkiego.
Na spotkaniu, które prowadził Prezes Zarządu Okręgowego Pan Tadeusz Jarzębak dokonano wyboru nowego
prezydium Kolegium Prezesów Powiatu Stargardzkiego.

Członkowie nowego prezydium Kolegium Prezesów Powiatu Stargardzkiego spotkali się z prezydentem Rafałem Zającem

Na Przewodniczącego Kolegium wybrano Stanisława Grudzińskiego, na Wiceprzewodniczącego Romana Kukuła, na
Sekretarza Jerzego Kaliszewskiego. Pierwsze spotkanie Prezydium odbyło się 1 czerwca u
Prezydenta Miasta Rafała Zają-

ca. Spotkanie miało na celu nawiązanie dobrej współpracy z
Samorządem Miasta. Planowane są również spotkania ze Starostą Stargardzkim Iwoną Wiśniewską, oraz Wójtem Gminy
Stargard Jerzym Makowskim.
red

ogłoszenie

INFORMACJA

Burmistrz Ińska informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku przy ul. Bohaterów Warszawy 38 wywieszony jest Wykaz nr
01/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Powyższy wykaz zamieszczono również na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy i Miasta
Ińsko – www.bip.insko.pl
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj.
od 21 maja 2020 r. do 12 czerwca 2020 r.

Burmistrz Chociwla
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chociwlu, przy ulicy Armii Krajowej 52 oraz na stronach
internetowych www.chociwel.pl
i www.bip.chociwel.pl podany jest do wiadomości
wykaz nieruchomości nr 8/2020 z dnia 04.06.2020 r.
przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podaje się do
wiadomości przez okres
21 dni, tj. w terminie od dnia 04.06.2020 r.
do dnia 24.06.2020 r.
91 573 09 96
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OSIR zaprasza do
wspólnych ćwiczeń

Stargardzka „Brama”
wznowiła działalność
Wernisaż wystawy prac Jolanty Dąbrowskiej- Iskry z Tarnobrzegu w siedzibie Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych „Brama” miał wyjątkowy charakter. Przede wszystkim był pierwszym wydarzeniem po 2,5 miesiącach przerwy w działalności z powodu pandemii.

Julita Kożuszek wykonała
Agnieszki Osieckiej

utwory

Otwarcie, któremu towarzyszyło brzmienie utworów
Agnieszki Osieckiej w plenerowej interpretacji Julity Ko-

recitalu „Osiecka i nie tylko”.
Plenerowy koncert stanowił
nieodłączną część wernisażu
we wnętrzu Bramy Wałowej,
podkreślając tekstem i klimatycznym brzmieniem pastelowe barwy prac artystki, wywodzącej się z Podkarpacia.
Można je było obejrzeć w
gościnnych wnętrzach Bramy, z zachowaniem procedur
sanitarnych. Uczestników podzielono więc na 15- osobowe grupy, które kierowano do
środka, przestrzegając obowiązujących jeszcze ograniczeń. Nie zmienia to faktu, że
pierwszy wernisaż po wielotygodniowym stanie zawieszenia przyjęto z radością, jako
zapowiedź powrotu chwil,

Artystka, której prace zaprezentowano po „nowym
otwarciu” Bramy, pracowała
jako projektant wzorów w jednej z fabryk włókienniczych.
Głównym motywem jej obrazów i gobelinów jest gra kolorów, nadająca prezentowanym dziełom osobisty charakter. Uczestnicy wernisażu mieli więc okazję powrotu
do normalności, doświadczając subtelnego piękna barwy i
brzmienia, współgrających ze
sobą także dzięki klimatycznej interpretacji legendarnych
piosenek Agnieszki Osieckiej.
Prezentowane dzieła we
wnętrzach Bramy oglądać
można od wtorku do niedzieli. Brama dostępna jest w tym

Na wernisażu zaprezentowano obrazy i gobeliny Jolanty Dąbrowskiej-Iskry z Tarnobrzegu

żuszek, zostanie zapamiętane
na długo przez uczestników,
zebranych przed Bramą z zachowaniem słusznego dystansu. Koncert w klimatycznym
otoczeniu, gdzie za scenę wybrano średniowieczne przedbramie, stanowił jeden z nielicznych jeszcze dowodów
stopniowego powrotu do normalności.
Wernisaż wystawy obrazów
i gobelinów Jolanty Dąbrowskiej- Iskry był zatem formą
artystycznego otwarcia po nagłej przerwie, która doświadczyła równie dotkliwie uwięzionych w domach twórców.
Nawiązała do tego wywodząca się ze Stargardu Julita Kożuszek, aktorka i wokalistka,
zapraszając do wysłuchania
redakcja@dziennikstargardzki.pl

umożliwiających
ponowne
spotkania w gronie ludzi dzielących wspólne pasje.

czasie dla odwiedzających, w
godzinach od 12 do 15.

Info Starostwo Powiatowe/red

Przybyli goście zachowali bezpieczną odległość

Po długiej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa Ośrodek Sportu i Rekreacji wznowił swoją działalność. Od 1 czerwca znów można ćwiczyć z instruktorami.
Dla fanów sportu przygotowano kilka propozycji.
Wieczna młodość (dawniej
Gimnastyka 50+) - to zestaw
ćwiczeń, który pozwoli cieszyć
się pełnią życia. W czasie zajęć
poprawimy kondycję, wzmocnimy mięśnie całego ciała oraz
kręgosłup. A dzięki połączeniu
ruchu z oddechem zaobserwujesz, jak zmienia się Twoje ciało! Każde ćwiczenie wykonujemy z pełną precyzją we własnym
tempie.
Super Forma - to trening, który z pewnością pomoże poprawić kondycję oraz wysmukli i
wyszczupli Twoje ciało. Zajęcia
zawierają elementy cardio oraz
ćwiczeń wzmacniających. Warto spróbować i być w pełni gotowym na nadchodzące lato.
Zumba - to zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca
i aerobiku. Jest bardzo innowacyjnym systemem fitness, który
poprzez świetną zabawę kształtuje naszą sylwetkę, dba o naszą kondycję, a przede wszystkim napawa nas optymizmem
i wprawia nas w świetne samopoczucie. Proste kroki taneczne,
kombinacje ruchów i motywująca muzyka stwarza atmosferę
świetnej imprezy. A to wszystko
na świeżym powietrzu!
Fitness Morning - to zajęcia,

które pozwolą rozpocząć dzień
z pozytywną energią. Dzięki
odpowiednio dobranym ćwiczeniom, obudzimy nasze ciała, wzmocnimy i naładujemy
się pozytywną energią na resztę dnia. Zajęcia te będą się odbywały na stadionie piłkarskim,
a w razie niepogody – w hali
OSiR.
Slim Fit - to zajęcia, które rozpoczynają się rozgrzewką, bazującą na podstawowych krokach
fitness. Trening charakteryzuje się dużą intensywnością i polega na zastosowaniu ćwiczeń
na wszystkie partie mięśniowe, które wykonywane są w formie choreografii wzmacniającej.
Trening ten poprawia kondycję
oraz wytrzymałość i świetnie
wysmukla sylwetkę. Zajęcia zakończone są krótkim rozciąganiem.
Stretching - to zajęcia prowadzone przy spokojniej muzyce, dzięki którym rozluźnimy
swoje ciało i pozbędziemy się
przykurczów mięśniowych. Ta
jednostka treningowa niesie za
sobą wiele korzyści takich jak:
wydłużanie mięśni, pozbycie się
dolegliwości bólowych oraz poprawę samopoczucia.
Info Sławomir Stańczyk, OSIR
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Straż Miejska podsumowała 2019 rok

Wystawili mandaty karne na ponad 86 tys. zł
Straż Miejska w Stargardzie przekazała Radzie Miejskiej informacje o stanie porządku publicznego w mieście za 2019 rok. Z informacji wynika, że strażnicy
odnotowali 17 035 zdarzeń, ukarali 963 osoby mandatem karnym na kwotę 86 730 zł, a także skierowali 50 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w
Stargardzie. Praca strażników miejskich to jednak nie tylko walka z wykroczeniami, ale także pomoc mieszkańcom i profilaktyka m.in. szkołach.
Odnotowane zdarzenia i
podjęte interwencje
Straż Miejska swoimi działaniami obejmuje teren miasta
Stargardu w podziale na osiem
rejonów, do których przydzielone są dwuosobowe patrole. W
dni powszednie służba w stargardzkiej jednostce odbywa się
w systemie dwuzmianowym,
pierwsza zmiana od godz. 7:00
do godz. 15:00, druga zmiana od
godz. 14:00 do godz. 22:00. W
soboty, niedziele i święta teren
całego miasta kontrolował patrol
samochodowy - interwencyjny.
Nieprzerwalnie tzn. siedem dni
w tygodniu przez 24 godziny na
dobę, służbę podejmują strażnicy obsługujący instytucję Dyżurnego Technicznego Miasta.
W okresie sprawozdawczym odnotowano 17 035 zdarzeń (wpisy
do Emandatu) w tym 6 048 zleconych oraz 10 987 własnych. W
okresie sprawozdawczym strażnicy podjęli 7 518 interwencji,
w tym 1 890 interwencji własnych oraz 5 628 interwencji zleconych. W okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2019 roku strażnicy miejscy przeprowadzili 8 800
kontroli. W okresie sprawozdawczym strażnicy naprzemiennie pełnili obowiązki Dyżurnego
Technicznego Miasta. Zapewniając tym samym możliwość
dokonania zgłoszenia, niecierpiącej zwłoki sprawy przez 24
godziny na dobę w każdy dzień

Strażnicy za różne wykroczenia ukarali 963 osoby mandatem karnym na kwotę 86 730 zł

tygodnia. Dyżurny Techniczny
Miasta przyjął 217 zgłoszeń w
porze nocnej oraz 5 262 zgłoszenia w czasie pracy SM. W 4 155
przypadkach zgłoszenie przekazano do realizacji patrolom straży miejskiej. Referat dyżurnych
straży na bieżąco obsługiwał kamery monitoringu miejskiego.
W efekcie tego ujawniono 157
następujących zdarzeń m.in.:
nieprawidłowe zatrzymanie –
74; spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 33; nieporządek – 28; awaria energetyczna/
wodociągowa – 10; nieobyczajny
wybryk – 5; zakłócanie spokoju
– 3; leżący człowiek – 2; niszczenie urządzeń publicznych – 2.

Inne formy działania
Od 2017 r. w Stargardzie istnieje możliwość korzystania z
portalu naprawmyto.pl, obsługiwanego przez strażników miejskich. Pozwala to na zgłaszanie w
czasie rzeczywistym stwierdzonych w przestrzeni publicznej
awarii infrastruktury i śledzenia sprawy. Informacje o usterce
przekazywane mogą być za pomocą każdego urządzenia podłączonego do Internetu. Przychodzący alert jest weryfikowany, a następnie przekazywany do
realizacji właściwej w sprawie
jednostce. W 2019 roku przy
użyciu aplikacji naprawmyto.pl
przesłano do straży 187 alertów

z czego: 88 alerty naprawiono,
39 alertów otwartych lub w trakcie naprawiania, 19 odrzucono.
Udzielano asysty pracownikom
Urzędu Miejskiego, MOPS-u i
administratorom budynków, w
okresie sprawozdawczym funkcjonariusze służyli swoją pomocą w 58 tego typu przypadkach.
W okresie sprawozdawczym 99
razy konwojowano pracownika
Urzędu Miejskiego przewożącego środki pieniężne. Zgodnie z
przyjętym na bieżący rok szkolny programem profilaktycznym
straży w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 306 pogadanek w placówkach oświatowych i opiekuńczych.
Straż Miejska w liczbach
W wyniku wdrożonych czynności w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia strażnicy: ukarali 963 osoby mandatem karnym na kwotę 86 730 zł; wobec
1019 osób zastosowano środek
oddziaływania wychowawczego
w postaci pouczenia. Skierowano 50 wniosków o ukaranie do
Sądu Rejonowego w Stargardzie,
dotyczących: bezpieczeństwa w
komunikacji (40), spożywanie
alkoholu w miejscu publicznym
(5), niszczenie zieleni (2), niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa (1), nieudzielenie informacji co do toż-

samości (1), używanie słów nieprzyzwoitych (1). Ponadto w
okresie sprawozdawczym: wystawiono 1125 wezwań za wycieraczkę pojazdów w związku z
naruszeniem przepisów prawa o
ruchu drogowym; sporządzono
80 nakazów w związku z naruszeniem przepisów Uchwały nr
XII/119/2015 Rady Miejskiej w
Stargardzie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy-Miasta Stargardu;
sporządzono 54 notatki służbowe; wprowadzono 400 sprawy
do rejestru spraw o wykroczenia; doprowadzono 39 osób do
miejsca przebywania (ogrzewalni, schroniska); otrzymano 880
pism; wysłano 445 wezwań urzędowych i 777 pism dotyczących
różnych czynności wyjaśniających. Strażnicy miejscy w okresie sprawozdawczym 117 razy
służyli pomocą przy uruchamianiu pojazdu, który odmówił posłuszeństwa właścicielowi. Działając na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym w
okresie sprawozdawczym wdrożono 92 postępowania w związku z pojazdami nieużytkowanymi. W wyniku tych działań zlecono odholowanie 5 pojazdów, a
47 pojazdów zostało zabranych
przez właścicieli.

KR

W Kobylance uczczono Dzień
Strażaka
4 maja w Kościele Parafialnym
w
Kobylance
odbyła się Msza Święta z okazji Dnia Strażaka.
W związku z obowiązującymi
zasadami, w uroczystości wzięły udział Poczty Sztandarowe z
Kobylanki i Dominikowic.
Pozostali Strażacy znajdowali się w obrębie Kościoła, a także
uczestniczyli poprzez transmisję na żywo.
Dziękujemy wszystkim biorącym udział w tym wydarzeniu.
Po uroczystości złożona została
wiązanka pod figurą Św. Floriana.
Wszystkim Strażakom życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów a rodzinom wytrwałości
i zrozumienia!
Info i foto. OSP Kobylanka

W związku z obowiązującymi zasadami, w uroczystości wzięły udział Poczty Sztandarowe
91 573 09 96

COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

WYDARZENIA KULTURALNE
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Co w trawie piszczy

Dzisiaj kilka ciekawostek o psach, czyli najwierniejszych przyjaciołach człowieka.
Sprawdzimy, co o nich wiecie, a o czym nie mieliście pojęcia?
Zachęcam was do wstawiania obok ciekawostki znaku –, gdy nie wiedzieliście albo +, jak wiedzieliście o tej ciekawostce dotyczącej waszego pupila.
To co zaczynamy?
1. Psy i ludzie mają ten sam rodzaj snu. Ruchy, które pojawiają się podczas
ich snu, mogą wskazywać na to, że psu się coś śni.

Gośćmi tegorocznego tygodnia są popularni autorzy i artyści, a także
przyrodnicy, miłośnicy zwierząt i weterynarze.
W trakcie tego tygodnia jest wyznaczony dzień na czytanie książek o psie,




Psy mają 319 kości, a człowiek tylko 206 kości. 

2. Szczenięta mają 28 zębów, a dorosłe psy 42.

o ptakach, kotach, żubrach, niedźwiedziach, dzień z owadami, dzień wilka,

3.

dzień konia oraz dzień Doktora Dolittle. Zachęcam was do odwiedzenia tej

4. Nie ma dwóch takich samych psich nosów. Każdy psi nos jest inny tak jak

strony internetowej, bo jest to wspaniała akcja promująca czytanie książek.

Młody artysta


Psy pocą się przez opuszki łap. Żeby się schłodzić dyszą. 
u ludzi, każdy odciska palca, na którym są linie papilarne.

5.

6. Zmysł zapachu u psa jest o 10 tysięcy do 100 tysięcy razy mocniejszy niż
u ludzi.



7. Psy mają trzy powieki, górną, dolną i trzecią powiekę, która pomaga
utrzymać wilgotność oczu i je chroni.



8. Temperatura ciała człowieka wynosi około 37 * natomiast psa 38*.
Jest to jeden z powodów, dla których pchły atakują jego, a nie ludzi.


9. Wszystkie psy są potomkami wilków.



10. Winogrona i rodzynki mogą powodować niewydolność nerek u psów.
Czekolada, orzechy makadamia, gotowana cebula lub jakikolwiek produkt z kofeiną może być również dla nich szkodliwy.



11. Gdy pies macha ogonem w lewo, to oznacza, że jest przestraszony, gdy
w prawo oznacza to, że jest szczęśliwy.



12. Dalmatyńczyk to biały pies, który ma czarne plamki. Szczenięta dalmatyńczyka rodzą się całkowicie białe i dopiero z czasem pojawiają się u
nich plamy.



13. Największą rasą psów jest Wilczarz irlandzki.
14. Psy nie mają wyrostka robaczkowego.





15. Psy mają 13 grup krwi, konie 8, krowy 9, a ludzie tylko 4.



16. Najmniejszy żyjący pies pod względem długości to chihuahua, który
zmierzył 15,2 cm.



17. Wszystkie szczenięta rodzą się głuche.



18. Bernardyn jest najcięższą rasą psów na świecie.



19. Dotyk jest pierwszym zmysłem, który rozwija się u psa. Całe ciało, łącznie
z łapami, pokryte jest wrażliwymi na dotyk zakończeniami nerwowymi.


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!

Pionowo:
1. krokodyl lub żółw
2. oko aparatu fotograficznego
3. odchodzi z lewej
komory serca
4. ... Rostowa
5. wierzba
6. podmokła gleba
7. wysyła fale
8. imię Hayworth, aktorki
amerykańskiej
9. głos męski
10. wódz rewolucji 1917 r.
w Rosji
11. ciąg w kominie
12. część świątyni greckiej
13. maszyna do wbijania pali
w grunt
14. Rob ... szkocki Janosik
15. plotka, pogłoska
16. Murray, austr. pływak,
mistrz olimp. (1956)
17. miasto w Rumunii

18. jednostka monetarna Kuby
19. pokrywa dach
20. ...Clair, reżyser filmowy
21. coś z nabiału
22. tłuczek do ugniatania
kapusty
23. obca lub krajowa
24. pastwa, pokarm
25. zwolennik władzy ludu
26. Bruce, karateka
27. cel maratończyka
28. gorąca magma
29. przyjaciółka Stasia
30. cięcie w szermierce
31. pomocnik organisty
32. węglowodór w ropie
naftowej
33. zajzajer
34. Patrick, amer. lekkoatleta,
mistrz olimp. w rzucie
młotem (1920)
35. długie skoki
36. Egipcjanka ze stolicy

37. imię Zagłoby
38. krew zboża
39. ... Gide, pisarz francuski
40. zbaczanie statku pod
wpływem prądu morskiego
lub pływowego
41. produkt pracy nerek
42. ostatni Mohikanin Coopera
43. były prezydent Angoli
44. krzyżówka dromadera
z baktrianem.
Poziomo:
45. stan w Indiach
46. Albert, niemiecki
lekarz (1855-1916)
47. bizun, kańczug
48. ustawowy akt łaski
49. pochodna amoniaku
50. ... Straits
51. strącona ze skały przez Boreasza
52. ludoznawca

53. termin filozofii chińskiej
54. reklamowany lek
55. rywal Sony
56. rozsierdzona żądli
57. szwedzki „grosz”
58. bezpieczeństwa
lub niebezpieczeństwa
59. naturyzm inaczej
60. podanie Hingis
61. okrzyk myśliwski
62. komedia Edwarda
Lubowskiego
63. miasto w Badenii
Wirtenbergii (Niemcy)
64. miasto w zespole miejskim
Lizbony (Portugalia)
65. Hańska
66. zamek błyskawiczny
67. roślina używana jako
przyprawa
68. zawody samochodowe
69. powieść Leona Wudzkiego
70. napięcie elektryczne wyra-

żone w woltach
71. małpa
72. kraj we Wsch. Afryce
73. zabawa Krakusów
74. wyżyna w południowej
Saharze
75. tkanina na bluzki
76. szwoleżer
77. brzegi dzioba jastrzębia
78. spód butelki
79. miasto we Włoszech
80. akcent metryczny
w wierszu iloczasowym
81. kwasy w komórce
82. plaster duszonego mięsa
83. Aimo (ur.1906), działacz
ruchu robotniczego
84. pomarańcz lub grejpfrut.
PODPOWIEDŹ:
ARAD,
ARET, FANO, IKT, NEISSER,
UNKAS
91 573 09 96
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INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna

91 578 54 66

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

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

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

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

redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

Gmina Suchań
Urząd Gminy
91 5624015
MGOPS
915624015
Urząd Pocztowy
91 5624088
NZOZ
91 5624020
Apteka (przy Palu Rynek)
91 5624022
Gab. Stomatologiczny Teresa Cieślak
91 5624606
Gab. Weterynaryjny
Sadowski Jerzy
507050495
Posterunek Policji
91 4813590
Straż Miejska
91 5624089

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEPIS

Zakład Leczenia Zwierząt
91 5620123
Gmina Ińsko
Urząd Gminy
91 5623025
Urząd Pocztowy
91 5623180
MGOPS
91 5621024
Ośrodek Zdrowia
91 5623016
Przychodnia Rodzinna
91 5623771
Stomatolog Filip Stelter
693090222, lub
91 5623016
Apteka Granulka 915623751 lub 503191220
Posterunek Policji
91 4813594

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

Sernik na jogurtach greckich
z rabarbarem
Składniki:
3 szkl. mąki tortowej typ 450
6 żółtek
250 g masła lub margaryny
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
pół szkl. cukru
2 płaskie łyżki cukru z wanilią
szczypta soli
Masa jogurtowa:
1200 g jogurtu greckiego lub naturalnego, ale gęstego
1 szkl. cukru
6 białek
szczypta soli
2 budynie waniliowe lub śmietankowe bez cukru + 1 łyżka mąki ziemniaczanej
kilka kropli ekstraktu z wanilii
Dodatkowo:
1 kg rabarbaru
1 sucha truskawkowa galaretka
Wykonanie:
Do miski przesiewamy mąkę z
proszkiem do pieczenia. Wsypujemy
cukry, wrzucamy pokrojone na mniejsze kawałki masło, dodajemyy żółtka ze szczyptą soli. Zagniatamy kruche ciasto, które później dzielimy na
ogłoszenie

dwie części. Mniejszą zawijamy w folię i wkładamy do zamrażalnika, drugą część rozkładamy na spodzie blaszki wyłożonej papierem do pieczenia,
nakłuwamy widelcem.
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 190 C i pieczemy ok. 15 min.
do zarumienienia. Następnie wyjmujemy i pozostawiamy do wystygnięcia.
Na wystygnięty spód układamy pokrojony na mniejsze kawałki i wymieszany z suchą galaretką truskawkową
rabarbar – lepsze będą cieńsze łodygi.
Białka ubijamy na sztywno, następnie stopniowo dodajemy cukier. Miksujemy do momentu rozpuszczenia
się cukru. Następnie dodajemy proszek budyniowy z mąką ziemniaczaną
i mieszamy do momentu połączenia
się składników. Wlewamy ekstrakt z
wanilii oraz stopniowo jogurty, całość
mieszamy łyżką i wylewamy na kruchy spód z rabarbarem.
Na tarce ścieramy na dużych
oczkach ciasto wyjęte z zamrażalnika
i posypujemy nim wierch ciasta. Cisto
wstawiamy do piekarnika nagrzanego
do 180 C i pieczemy przez ok. 50 minut.

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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5-11.6.2020
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

05.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
06.06.2020 r. „Cefarm 36,6”
ul. Piłsudskiego 9
91-577-17-68

tel: 91 39 22 165
91 573 09

07.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

08.06.2020 r. „Staromiejska”
ul. Rynek Staromiejski 5
91-577-24-43
09.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
10.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
11.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

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

96

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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Poćwicz na hali lub
na świeżym powietrzu
Wystartowały pierwsze po dłuższej przerwie zajęcia fitness. OSiR przygotował propozycje dla każdego – ćwiczenia zarówno na stadionie, jak i w hali. W sprzedaży są także
karnety. Wejściówki niewykorzystane w marcu są ważne aż do 19.06. (piątek).

Za nami pierwsze zajęcia z
zumby na stadionie przy ul. Ceglanej. Doskonała pogoda, energetyczna muzyka i doświadczona instruktorka zagwarantowały
świetną zabawę połączoną z intensywnym ruchem. Na murawie nie brakuje miejsca, dlatego
bez problemu można zachować

zalecane odległości między ćwiczącymi. Inna opcja to zajęcia w
hali przy ul. Pierwszej Brygady –
tam również można bezpiecznie
trenować.
Do kupienia są karnety – 4,
8 i 12 wejść. Punkt sprzedaży znajduje się w Biurze Obiektów Sportowych w hali OSiR (ul.

Pierwszej Brygady 1) od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00.
Nadal nie można kupić wejściówek jednorazowych. Aktualne
informacje można także znaleźć na facebookowym profilu
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Info UM/opr red

Zakład Karny

Funkcjonariusze i osadzeni
przekazali dzieciom słodki
upominek				
W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Stargardzie przekazali dzieciom słodycze oraz
płytę CD na której zostały nagrane wiersze Jana Brzechwy odczytane przez osadzonych.

Funkcjonariusze oraz osadzeni z Zakładu Karnego
w Stargardzie okazali ogromne serce dla dzieci, które przebywają w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr
1 w Stargardzie. Funkcjonariusze zebrali pieniądze, za

które kupili słodycze. Osadzeni pod opieką wychowawcy por. Michała Kucyrki w ramach zajęć kulturalno oświatowych odczytali wiersze
Jana Brzechwy. Symboliczne
wsparcie spotkało się z dużą
wdzięcznością dzieci i ich

opiekunów.
Cieszę się, że w tak trudnym dla wszystkich okresie,
mogliśmy okazać wsparcie
i przyczynić się do pojawienia uśmiechu u najmłodszych,
którym los odebrał dzieciństwo i okres dorastania –
mówił por. Grzegorz Terlikowski rzecznik prasowy
dyrektora Zakładu Karnego
w Stargardzie.
Z uwagi na fakt pandemii
koronawirusa osadzeni nie
mieli możliwości spotkania
się z najbliższymi. Nagrane
wiersze przesłali swoim pociechom. W ten sposób mogli
pokazać, że o nich pamiętają.

Firma Filter i Fundacja
Lotto nadal wspierają
szpital
Kolejna pomoc dla placówki przy ul. Wojska Polskiego
27. Do szpitala trafiło 70 kompletów wielorazowej pościeli. To efekt współpracy stargardzkiej firmy Filter i
Fundacji Lotto.

Dzięki współpracy firmy Filter i Fundacji Lotto do stargardzkiego szpitala trafiło 70
kompletów wielorazowej pościeli

Akcja szycia pościeli została zorganizowana w porozumieniu ze szpitalem. Materiał –
ekologiczna, wytrzymała bawełna – spełnia wszystkie wymogi
i może być używany w placówkach medycznych. Pościel, która
trafiła do SPWZOZ w Stargardzie, jest wielokrotnego użytku.
Inicjatywę Fundacji Lotto w
ramach programu „Kumulacja
Dobrej Woli” wsparła firma Filter, która zlokalizowana jest w
Stargardzkim Parku Przemysłowym. Lotto zakupiło wszystkie
niezbędne materiały – nie tylko tkaninę, ale także nici i igły.
W szwalni Filter zorganizowano stanowiska pracy dla wolontariuszy – z zachowaniem odpowiednich odległości i innych zasad bezpieczeństwa. Stargardzka firma przygotowała także

kroje pościeli, a doświadczeni
pracownicy służyli radą podczas szycia.
70 gotowych kompletów pościeli spakowano i przekazano
dyrekcji szpitala. To kolejna akcja, w którą włączyło się przedsiębiorstwo z naszego miasta.
Na początku epidemii koronawirusa pracownicy poświęcili dzień wolny, żeby uszyć dziesiątki strojów ochronnych, które za darmo trafiły do stargardzkiego SPWZOZ. Filter współpracował również z Klippan Safety Polska i CJO Effects. Tym
razem działali wspólnie z Fundacją Lotto. Wszystko po to, by
wspomóc stargardzkich medyków i pacjentów w tym trudnym czasie.
Info UM/opr red

reklama

red
91 573 09 96

