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Kolejna osoba zarażona COVID-19 z naszego powiatu

Kolejne zmiany w budżecie
miasta

Są dobre wieści, poprawił się
stan naszej mieszkanki

Pieniądze na
laptopy i walkę
z koronawirusem
Ponad 180 tys. zł zostanie zabezpieczone w budżecie
miasta na niezbędne w obecnej sytuacji wydatki. Największe środki zostaną przeznaczone na zakup laptopów
i tabletów w ramach zdalnego nauczania. Z kolei 30 tys.
zł miasto przekaże na zakup środków dezynfekcyjnych
oraz ochrony osobistej dla osób działających na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Zabezpieczono także pieniądze na stronę internetowej dedykowanej
stargardzkim przedsiębiorcom.

Dokonano kolejnych zmian
w budżecie za sprawą zarządzeń
Prezydenta Miasta Stargard z
dnia 1 oraz 8 kwietnia w sprawie
zmiany w budżecie miasta na
rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2020
rok. Decyzjami nr 87/2020 z 30
marca i nr 94/2020 z 1 kwietnia
b.r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje
celowe w łącznej wysokości 151
781,42 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów, na ten cel miasto przeznaczy 144 800,00 zł. W tym
celu dokonane zostaną zmiany
w budżecie, miasto zabezpieczy środki finansowe w wysokości 100 tys. zł na zakup sprzętu
– dokładnie laptopów i tabletów
– do zdalnego nauczania. Gmina aplikuje o środki na zakup
tego sprzętu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - „Zdalna
Szkoła”. Środki stanowić będą
refundację poniesionych wydatków. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem stanu epidemii i zamknięciem placówek oświatowych. W
celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizowania podstaw
programowych
koniecznym
staje się zabezpieczenie sprzętu uczniom i nauczycielom nie
mającym dostępu do internetu.
Ponadto w budżecie należy również uwzględnić wniosek Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczący zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia w
formie prawa majątkowego w
ramach jego planu finansowego. Do tego prezydent proponuje przeznaczyć 6 150,00 zł na pokrycie kosztów wykonania responsywnej strony internetowej,
która promować będzie lokalnych (stargardzkich) przedsiębiorców – przedstawicieli sektorów gastronomicznego, produkcyjnego, usługowego i handlowego. Strona internetowa będzie
miała za zadanie przeciwdziałać
negatywnemu wpływowi na lokalną gospodarkę, jaki wywołuje pandemia koronawirusa.
Dotacja zostanie również przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków
energetycznych dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznych oraz kosztów obsługi tego
zadania realizowanego przez
gminy w wysokości 2% łącznej
kwoty dotacji wypłaconych w
gminie, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
roku Prawo energetyczne. Na
ten cel przeznaczono z budżetu kwotę 6 981,42 zł. Z kolei za
sprawą drugiego zarządzenia, w
budżecie na 2020 rok zabezpieczone zostaną środki w wysokości 30 tys. zł, z przeznaczeniem
na kolejne zadania zapobiegawcze związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta, tj.
zakup niezbędnych materiałów
do dezynfekcji oraz środków do
ochrony i higieny osobistej pracowników m.in. Urzędu Miejskiego, funkcjonariuszy Straży
Miejskiej, pracowników opieki
społecznej oraz osób zabezpieczających miejsca kwarantanny
zbiorowej.
KR

niu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi i w związku z tym tak jak
zakażenia m.in. HIV, WZW, kiła,
rzeżączka i pozostałe choroby z
załącznika podlegają ograniczeniu w udostępnianiu informacji.
WSSE komunikuje o każdym potwierdzonym przypadku i podajemy płeć i powiat, celem przestawienia aktualnej sytuacji epidemiologicznej – wyjaśnia rzecznik prasowy WSSE w Szczecinie
Małgorzata Kapłan. Warto dodać, że optymistycznie dla naszego powiatu wyglądają statystyki z
całego województwa, na początku epidemii powiat stargardzki
znajdował się w czołówce tych
zestawień, obecnie „na szczęście”
jest już daleko w tyle za np. powiatem gryfickim, kołobrzeskim,
czy miastem Szczecin. Dotarły do nas również inne optymistyczne wieści. Jak się okazuje,
poprawił się stan zdrowia 63-letniej mieszkanki Stargardu, która wraz z mężem 4 marca trafiła
na oddział zakaźny szpitala przy
ul. Arkońskiej. Przypomnijmy, że
były to pierwsze przypadki zakażenia na terenie naszego powiatu.

Duże pieniądze na drogi w naszym mieście i powiecie
Opublikowano listę zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którą w ostatnim czasie zatwierdził premier. W niejednym przypadku realizacja długo oczekiwanych przez mieszkańców naszego miasta i niektórych gmin powiatu stargardzkiego inwestycji drogowych,
wreszcie ruszy pełną parą.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poinformowała o kolejnej osobie z powiatu stargardzkiego zarażonej koronawirusem. Jest to młoda kobieta, która tym samym
została 9 osobą zarażoną z naszego powiatu. Pojawiły się również optymistyczne informacje, jak poinformował szczeciński szpital zakaźny poprawił się stan zdrowia jednej z
pacjentek przebywających na oiom, jak udało nam się ustalić chodzi o stargardziankę,
która trafiła do szpitala wraz z mężem 4 marca.
W ciągu ostatnich kilku dni w
oficjalnych komunikatach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie brakowało kolejnych przypadków
osób zakażonych z terenu powiatu stargardzkiego. Niestety ta statystyka uległa zmianie w dniu 14
kwietnia, gdzie pośród osób zarażonych koronawirusem znajdowała się także młoda kobieta
z powiatu stargardzkiego. Tym
samym na dzień dzisiejszy jest
to już 9 przypadek zarażonego mieszkańca naszego powiatu.
Niestety rzecznik prasowy WSSE
odmówił udzielenia informacji z
jakiego dokładnie miasta pochodzi ta młoda kobieta, wszystko za
sprawą zmian w ustawie, na podstawie, której takie szczegółowe
informacje nie mogą już być podawane do informacji publicznej. - Informacje, o które prosi
redakcja stanowią wywiad epidemiologiczny a ten nie stanowi
informacji publicznej. Zakażenia
koronawirusem wpisane zostały do wykazu chorób zakaźnych,
który stanowi załącznik do ustawy o zapobieganiu oraz zwalcza-
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Kobieta, o której mowa jeszcze
jakiś czas temu znajdowała się w
ciężkim stanie i choć szczeciński
szpital nie podał dokładnych danych kogo dotyczy komunikat o
powrocie do zdrowia, to z nieoficjalnych źródeł ustaliśmy, że
jest to właśnie pacjentka ze Stargardu. - Jedynymi informacjami dotyczacymi naszych pacjentów hospitalizowanych z powodu
COVID-19 jest ich liczba w oddziałach oraz ogólny stan zdrowia. Dziś, 16 kwietnia, w naszym
szpitalu przebywa 38 pacjentów
w oddziałach zakaźnym w stanie
dobrym oraz 4 pacjentów w oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim. Wczoraj dwóch pacjentów (starsza kobieta i starszy
mężczyzna), którzy w stanie ciężkim przebywali w oiom, zostało
w stanie dobrym przekazanych
do oddziału zakaźnego – poinformowała naszą redakcję Natalia Andruczyk, rzecznik prasowy Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w
Szczecinie.
KR

Powiat stargardzki otrzyma kwotę 1 560 000 złotych na
przebudowę drogi powiatowej
nr 1734 Z, będzie to dokładnie
przebudowa ulicy Stargardzkiej
w Marianowie, na długości 1,262
km. Okres realizacji to kwiecień-lipiec 2020. Wartość projektu
ogółem wynosi 3,120 000 zł. Powiat wnioskował o połowę tej
kwoty.
Spora suma wpłynie na drogi w
naszym mieście. Chodzi dokładnie o drogę KZ. 2 na Os. Pyrzyckim, I etap. Ogólna wartość inwestycji drogowej to 6 747 264,75 zł.
Miasto uzyskało 50% dofinansowania w kwocie 3 373 632,37 zł.
Budowa ma być przeprowadzona
do marca przyszłego roku na długości prawie kilometra.
Kolejne pieniądze popłyną na
przebudowę odcinka ulicy Metalowej wynoszącego 653 metry. Inwestycja ma zostać ukończona w listopadzie 2021 r. Kwota, jaką miasto uzyskało wynosi
1 790 987,88 zł. Natomiast wysokość całej inwestycji wyniesie
3 581 975,76 zł.
Wśród gmin naszego powiatu znalazła się m.in. Stara Dąbrowa, gdzie środki w wysokości

2 460 946,70 zł zostaną przeznaczone na przebudowę drogi przebiegającej przez Starą Dąbrowę.
Inwestycja ma być ukończona w
listopadzie 2021 r. Wysokość dofinansowania stanowi 60% całej inwestycji, która opiewa na
4 101 577,83 zł.
Środki
w
wysokości
2 286 405,30 zł popłyną do gminy Stargard, gdzie zostanie przebudowana droga gminna w miejscowości Święte na odcinku jednego kilometra. Kwota dofinansowania to w przypadku gminy Stargard 70% całej inwestycji
opiewającej na 3 266 293,29 zł.
Przebudowa ma się zakończyć w
październiku tego roku.
Przebudowana zostanie także
ulica Spacerowa w Dobrzanach.
Gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 70%,
czyli dokładnie 1 157 077,68,
a całość inwestycji wyniosła
2 244 396,69 zł. Ukończenie inwestycji planowane jest na listopad 2020 r.
Na liście rezerwowej do dofinansowania znalazł się także powiat, który zawnioskował o 6 mln
złotych na przebudowę drogi w
Kunowie. Całość inwestycji wy-

Tak w liczbach na mapce wyglądają wysokości dofinansowania dla naszego powiatu, miasta i poszczególnych gmin

niesie 12 mln złotych i jeśli dofinansowanie dojdzie do skutku, to
okres realizacji inwestycji przewidywany jest między majem tego
roku a październikiem 2021. Jak
wiemy jest to bardzo długo wyczekiwana inwestycja, gdyż droga
w Kunowie wymaga gruntowego
remontu.
Na liście rezerwowej znala-

zła się także gmina Dolice, która
wnioskowała o przebudowę odcinka Komorowo-Sądów o długości jednego kilometra, jeżeli do
dofinansowania dojdzie to droga
może być przebudowana do października tego roku. Dofinasowanie w wysokości 1 435 804,11 zł
stanowi 80% kwoty całej inwestycji opiewającej na 1 794 755,14 zł.

Na listę rezerwową wszedł także Suchań, którego samorząd zawnioskował o 80% dofinansowania do przebudowy drogi gminnej na ul. Strzeleckiej. Całość inwestycji to 930 707,00 zł, a kwota
dofinansowania to ponad 744 tysiące zł.
Piotr Słomski

Sesja Rady Miejskiej i Rady Powiatu odbędzie się
zdalnie
Sesja Rady Miejskiej najprawdopodobniej odbędzie się planowo, czyli we wtorek (28 kwietnia), jednak zostanie przeprowadzona zdalnie. Z kolei
sesja Rady Powiatu Stargardzkiego odbędzie się już w najbliższą środę (22 kwietnia), także zdalnie. Co ważne dla mieszkańców naszego powiatu,
będzie możliwość obejrzenia transmisji z obrad.

Pożar w piwnicy na Kopernika
W miniony wtorek 14 kwietnia na Osiedlu Kopernika doszło do pożaru w jednym z
budynków wielorodzinnych.
Zgłoszenie o pożarze dyżurny Państwowej Straży Pożarnej odebrał po godzinie 21. Na
miejsce zdarzenia zostały zadysponowane 3 jednostki.

Po przybyciu strażaków na
miejsce zdarzenia okazało się, że
pożarem objęta jest jedna z piwnic. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodo-

wany.
Policja zabezpieczyła ślady i
ustala przyczyny w jakich doszło
do pożaru.
91 573 09 96

Niektóre samorządy mają już
za sobą obrady sesji przeprowadzone zdalnie. Rada Miejska i Rada Powiatu Stargardzkiego również przeprowadzą
obrady najbliższej sesji zdalnie. Jako pierwsi nowy system przetestują radni powiatowi, którzy obradować będą już
w najbliższą środę (22 kwietnia), o godzinie 10:00. Co najważniejsze, sesję będzie można obejrzeć online. - Przeprowadzimy sesję zdalnie w dniu
22 kwietnia, o godzinie 10:00.
Radni otrzymają kod pin, dzięki któremu będą mogli się połączyć i uczestniczyć w obradach.
Sesja będzie również dostępna
online dla wszystkich mieszkańców na stronie BIP – informuje Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego Zdzisław Rygiel. Z kolei sesja Rady
Miejskiej odbędzie się tydzień
później, w tym przypadku jest

jeszcze kilka niewiadomych.
- Prawdopodobnie sesja odbędzie się planowo w terminie
28 kwietnia, ale odbędzie się w
sposób zdalny, tak jak organizują tę sesję teraz wszystkie samorządy. Na chwilę obecną wszystkie szczegóły są jeszcze dopinane – informuje Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Bryła. Przed naszymi samorządami jednak spore wyzwanie i z
pewnością nie obędzie się bez
prób technicznych, wszak radni po raz pierwszy będą w taki
sposób obradować. Póki co
nie są jeszcze znane wszystkie
szczegóły, jednak jak zauważa Michał Bryła, wiadomo, że
przy sesjach które już się odbyły w innych miejscowościach,
wystąpiła możliwość transmisji online z obrad sesji. Jest zatem szansa, że podobnie będzie w naszym mieście. – Na
pewno musimy przed sesją wy-

konać próbę jak to wszystko będzie wyglądało i funkcjonowało, będziemy musieli się wszyscy
połączyć – zaznaczył M. Bryła,
przewodniczący RM - Myślę
jednak, że sesja będzie możliwa
do oglądania przez mieszkańców, gdyż tam gdzie te sesje już
w sposób zdalny się odbyły, była
możliwość obejrzenia obrad. Na
chwilę obecną jednak naprawdę to są tylko przypuszczenia,
jeszcze nie znam wszystkich
szczegółów. Musimy to jednak
wszystko dobrze przygotować
od strony technicznej, wszyscy
razem się połączyć, czyli prezydent, biuro rady i radni. Muszę
być na miejscu, więc w tym momencie będę w ratuszu, gdzie ta
sesja będzie prowadzona, myślę
jednak że więcej szczegółów na
ten temat będę mógł przedstawić po weekendzie – mówi Michał Bryła.
KR

Najbliższa sesja Rady Miejskiej ma odbyć się zdalnie w dniu 28 kwietnia.
redakcja@dziennikstargardzki.pl
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Obwodnica Stargardu najszybciej w 2028 roku

Już działa w Stargardzie platforma „kupuj lokalnie”

Powstanie DK nr 20 o długości 4,4 km

R. Zając: Warto wybierać lokalne firmy
Zaraz po świętach została uruchomiona platforma www.kupujlokalnie.stargard.pl, dzięki której mieszkańcy Stargardu nie wychodząc z domu
mogą korzystać z usług lokalnych przedsiębiorców. Wsparcie lokalnych firm w tym trudnym czasie może dosłownie uratować wiele miejsc pracy w
naszym mieście. Mieszkańcy mogą dokonywać zakupów za sprawą opisywanej platformy, jest również możliwy zakup bonów np. do fryzjera bądź
kosmetyczki, które będzie można zrealizować w innym terminie.

Tak wygląda strona główna witryny kupujlokalnie.stargard

Wybierając produkty i usługi stargardzkich przedsiębiorców, chronimy miejsca pracy
w naszym mieście. Nowa platforma www.kupujlokalnie.stargard.pl to wsparcie dla lokalnych
firm, ale też mieszkańców, którzy są w nich zatrudnieni. - W
czasie, kiedy wielu sprzedawców
i usługodawców jest zmuszonych
zamknąć albo ograniczyć swoją działalność, mamy propozycję kontynuacji korzystania z ich
ofert. Gorąco do tego zachęcam
– mówi prezydent Rafał Zając.
Nasze ulubione sklepy i punkty usługowe w wielu przypadkach już od dłuższego czasu są
zamknięte. Od wtorku ich właściciele będą mogli bez problemu dotrzeć do klientów. – Serwis ma skupiać oferty stargardzkich przedsiębiorców – zarówno
ich produkty, jak i usługi. Warto
z nich skorzystać w ramach lokalnego patriotyzmu zakupowego.
Liczę też na to, że dla tych firm,
które jeszcze nie są dostępne on-line, stanie się to impulsem do
bezkosztowego wdrożenia takiej
możliwości – mówi prezydent

Odszedł Zbigniew Kułaczkowski
(1947 – 2020) zasłużony prezes i propagator brydża.

W dniu 30 marca odszedł do Domu Pana Zbigniew Kułaczkowski. Do ostatnich chwil
życia był czynnym zawodnikiem Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Brydża
Sportowego „Brydż-Star”.
Był absolwentem Politechniki
Szczecińskiej, którą ukończył w
1970 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera ekonomisty. W
tym samym roku podjął swą
pierwszą pracę w Trans-Masz
w Stargardzie, z którym związał
całe swoje życie zawodowe, pełniąc szereg funkcji do Prezesa
Zarządu włącznie. Stamtąd odszedł w 2008 roku na emeryturę. Był współzałożycielem Stargardzkiej Izby Gospodarczej,
której przez 10 lat pełnił funkcję
wiceprezesa.
Był aktywnym działaczem i
instruktorem brydża sportowego oraz członkiem Stowarzyszenia „Brydż-Star”, którego przez
szereg lat był prezesem.
Rodzinie śp. Zbigniewa Kułaczkowskiego składamy wyrazy
współczucia.

5

17-23.4.2020

Rafał Zając. Obsługa serwisu będzie bardzo prosta. Klienci znajdą tam ofertę stargardzkiej gastronomii, ale także m.in. sklepów spożywczych czy kwiaciarni – zarówno z dowozem, jak i
odbiorem własnym. Mieszkańcy
dostaną dane konkretnych firm
z naszego miasta wraz z odnośnikami do ich stron zewnętrznych i fanpage’ów i dzięki temu
w łatwy sposób skontaktują się z
wybranym sklepem i dowiedzą,
jak mogą bezpiecznie skorzystać
z oferty.
Na
kupujlokalnie.stargard.
pl będą też przedsiębiorcy oferujący bony do zrealizowania
później. Dotyczy to usług, których nie można wykonać w czasie epidemii. Kupując dzisiaj talon np. do fryzjera lub kosmetyczki, stargardzianie wspierają
lokalny biznes w tym trudnym
czasie. Bony będzie można wykorzystać w dogodnym termi-

nie po ponownym otwarciu salonów i punktów usługowych.
Przedsiębiorcy ze Stargardu cały
czas mogą zgłaszać swoje firmy
do platformy. Wystarczy wysłać
wypełniony formularz na adres
kupujlokalnie@um.stargard.pl.
Formularz można pobrać z oficjalnej strony Urzędu Miasta.
Do zgłoszenia warto też dołączyć zdjęcie oferowanych produktów lub usług oraz logo firmy. – Dzięki wspólnej mobilizacji
i wsparciu po zakończeniu tego
trudnego czasu przedsiębiorcy
będą mogli wrócić do swojej normalnej działalności. My z kolei
nie stracimy ulubionego sklepu
czy punktu usługowego. Zwłaszcza teraz warto wybierać lokalne
firmy. W ten prosty sposób okażemy solidarność z tymi, którym
obecna sytuacja uniemożliwia
wykonywanie codziennej pracy –
dodaje prezydent Rafał Zając.
KR

Odeszli do wieczności...

Pochówki 16.04.2020
WIESŁAW CHRZĄSTEK, lat 74, zmarł 12.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 9.00 na Nowym Cmentarzu
ZBIGNIEW RUTKOWSKI, lat 75, zmarł 10.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 17.04.2020
JAN CHMURAK, lat 95, zmarł 12.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 9.00 na Nowym Cmentarzu
EDMUND ŁUKA, lat 82, zmarł 13.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
MARIANNA KACZMARSKA, lat 81, zmarła 12.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 20.04.2020
DANUTA KLIMASZEWSKA, lat 87, zmarła 14.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
TERESA SZAJNOWSKA, lat 70, zmarła 11.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
FRANCISZEK BASZAK, lat 71, zmarł 13.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.00 na Nowym Cmentarzu
BOLESŁAW ADAM MALECKI, lat 70, zmarł 13.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
reklama

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w obecności wiceministra Rafała Webera zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic Gryfina, Kołbaskowa, Stargardu i Szczecinka w województwie zachodniopomorskim. Inwestycje zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic. W ramach
zadań powstaną nowe odcinki dróg krajowych nr 13, 20 i 31 o łącznej długości ponad 20 km. W drugiej połowie 2023 roku zostanie wybrany wykonawca, rok później zawarta zostanie umowa. Budowa realizowana będzie w latach 2026-2028.
Planowane inwestycje będą
pełnić ważną rolę w dostępie
do realizowanej sieci autostrad
i dróg ekspresowych (A6, S10
czy S11). Poprawią ponadto sytuację w województwie zachodniopomorskim w zakresie przejazdu przez miejscowości. Jeśli
chodzi o obwodnicę Stargardu,
to w ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi krajowej nr 20 klasy GP o długości ok. 4,4 km. Dla obwodnicy
Stargardu prowadzone są prace przygotowawcze związane z
opracowaniem dokumentacji i
uzyskaniem decyzji administracyjnych. Ogłoszenie przetargu
na wybór wykonawcy planowane jest w II połowie 2023 r., a zawarcie umowy z wykonawcą w
II kwartale 2024 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2026-2028. - Dotrzymujemy słowa. Kierujemy do realizacji kolejne obwodnice z Programu
budowy 100 obwodnic, który niedawno ogłosiliśmy. Województwo zachodniopomorskie bardzo
zyskuje na realizowanych inwestycjach drogowych i kolejowych
– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
- Dzięki budowie obwodnic ulice wielu polskich miast i miasteczek staną się bezpieczniejsze, a
komfort życia poprawi się. Ruch
ciężarowy zostanie wyprowadzony poza te miasta, co oznacza
także czystsze powietrze. Dzisiaj kierujemy do realizacji prace przygotowawcze dla budowy
obwodnic Gryfina, Kołbaskowa,
Stargardu i Szczecinka – dodał wiceminister infrastruktury Rafał Weber. W ramach programu obwodnicowego w województwie zachodniopomorskim powstanie łącznie 9 obwodnic: Obwodnica Człopa w
ciągu drogi krajowej nr 22, ob-

Orientacyjny plan DK nr 20 - obowdnicy Stargardu

wodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31, obwodnica
Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13, obwodnica Rusinowa w ciągu drogi krajowej
nr 22, obwodnica Stargardu w
ciągu drogi krajowej nr 20, obwodnica Szczecinka w ciągu
drogi krajowej nr 20, obwodnica Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22, obwodnica Wałcza
w ciągu drogi krajowej nr 22,

obwodnica Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20. W ramach rządowego Programu do
2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o
łącznej długości ok. 820 km.
Będą to trasy o najwyższych
parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom
tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu

drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść
dla pieszych. Koszt realizacji
100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich
budowa będzie finansowana
ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic

będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Jednym z
najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu
z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i
poprawa przepustowości sieci
drogowej.
KR

Maseczki dla stargardzian
Od początku kwietnia setki masek ochronnych wielokrotnego użytku trafiły głównie do seniorów ze Stargardu. Od wczoraj (16.04.) w całej Polsce obowiązuje
nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Wielu mieszkańców ma już swoje maseczki. Miasto także zakupiło kilka tysięcy wielorazowych masek.
Są przeznaczone dla tych, którzy najbardziej ich potrzebują i
nie mogą samodzielnie zdobyć
tego typu ochrony.
Zgodnie z wytycznymi rządu
twarz można zabezpieczyć maską kupioną w aptece, na poczcie
albo w sklepie spożywczym, ale
także chustą lub szalikiem. – W
pierwszej kolejności wyposaży-

W imieniu Stowarzyszenia
„Brydż-Star”
Witold Mateńko

Kułaczkowski wspomnienie
91 573 09 96

redakcja@dziennikstargardzki.pl

liśmy w maseczki stargardzian
z grupy największego ryzyka.
Do seniorów trafiło ich kilkaset.
Wielu mieszkańców ma własne
maski. Niektórzy używają chust
i szalików. Jeżeli jednak ktoś nie
może zdobyć takiego zabezpieczenia, to dajemy możliwość
bezpłatnego otrzymania maseczki. W takich przypadkach

można dzwonić do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
– mówił prezydent Rafał Zając.
Pracownicy BOK są dostępni
pod numerem telefonu 91 578
48 81.
Maski zakupione przez miasto
są wielorazowe. Po użyciu wystarczy je wyprać lub wyparzyć,
a następnie wyprasować przed

kolejnym założeniem. Trzeba
pamiętać, żeby zawsze wkładać
maseczkę czystymi rękami, a
ściągać trzymając za gumki lub
troczki. W ten sposób zmniejsza
się ryzyko zarażenia. Z kolei zużyte maski jednorazowe należy
jak najszybciej wyrzucić do najbliższego śmietnika. W domach
powinny trafić do koszy na od-

pady zmieszane.
Od początku epidemii koronawirusa miasto nieodpłatnie
przekazało kilka tysięcy maseczek i strojów ochronnych także
dla szpitala, pogotowia ratunkowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej.
red
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STBS realizuje projekt „Azymut – Samodzielność”

Ińsko

Powstaną kolejne mieszkania wspomagane
Stargardzkie TBS Sp. z .o. o. zrealizuje w Stargardzie Projekt „Azymut – Samodzielność”, za sprawą którego powstaną mieszkania wspomagane przy
ulicy Bogusława IV w Stargardzie, przeznaczone dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Jest to
program pilotażowy, za sprawą jego efektów m.in. w Stargardzie wypracowany model mieszkalnictwa ułatwi wprowadzenie programu na terenie
całego kraju.

Przy ulicy Bogusława IV w Stargardzie powstaną kolejne mieszkania wspomagane

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. w
ramach Programu „Potrzebny
Dom” posiada w swoim zasobie
m.in. mieszkania dla osób: niepełnosprawnych, w podeszłym
wieku, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i
rodziny zastępcze. Już wkrótce
zasób zarządzany przez lokalna Spółkę powiększy się o kolejne mieszkanie wspomagane,
które przeznaczone będzie dla
osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z auty-

zmem i zespołem Aspergera.
W tym celu podpisane zostało
porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim i Spółką. - W ramach porozumienia Spółka będzie odpowiedzialna za wyłonienie i
nadzór nad wykonawcą, który przeprowadzi prace remontowe niezbędne do utworzenia
mieszkania wspomaganego w
ramach projektu pn. Azymut
- Samodzielność nr: WND-POWR.02.08.00-00-0023/17,

finansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej:
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w budynku
przy ul. Bogusława IV w Stargardzie – informuje Przemysław Urbański, Zastępca Kierownika Działu Ekonomiczno - Organizacyjnego i Kadr.
Jest to projekt partnerski, liderem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie –
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej (ROPS). Ponadto
uczestnikami projektu są Województwo Lubuskie (ROPS
Zielona Góra), Województwo
Wielkopolskie (ROPS Poznań)
oraz Fundacja SYNAPSIS. Na
obszarze każdego z ww. województw do projektu przystąpiły gminy, na terenie których
mieszka znaczna ilość osób z
całościowymi
zaburzeniami
rozwoju. Uczestnikami projek-

tu z terenu województwa zachodniopomorskiego są Miasto Stargard, Goleniów i Kołobrzeg. Miasto Stargard udostępniło do realizacji projektu
lokal z mieszkaniowego zasobu Miasta. Zatrudniony przez
Województwo architekt opracował projekt dostosowania
mieszkania do potrzeb osób z
ASD. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
wyłonił również opiekuna stargardzkiego mieszkania – Oddział Krajowego Towarzystwa
Autyzmu. KTA jest organizacją, która od wielu lat prowadzi
w Stargardzie Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy oraz świetlicę integracyjną i inicjuje różnorodne
działania skierowane do osób z
autyzmem i zespołem Aspergera, a także do ich rodzin i opiekunów. Jest więc partnerem,
który posiada doświadczoną i
wykwalifikowaną kadrę odpowiednią do realizacji zadania. Projekt „Azymut – Samodzielność” skierowany jest przede
wszystkim do osób z całościo-

wym zaburzeniem rozwoju, ale
również do ich bezpośredniego
otoczenia – rodziców i rodzeństwa, a także do kadry pracującej z tymi osobami. Rodziny
beneficjentów już od ubiegłego
roku uczestniczą w szkoleniach
dotyczących wspierania procesu usamodzielnienia ich dorosłego dziecka / rodzeństwa
z ASD. Skorzystają z programu wytchnieniowego, wsparcia psychologa, doradztwa
prawnego oraz grup wsparcia.
Kadra mieszkań uczestniczy
w szkoleniach prowadzonych
przez specjalistów z Fundacji
SYNAPSIS – wyjaśnia Przemysław Urbański. Przeprowadzony pilotaż pozwoli na upowszechnienie wypracowanego
modelu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z ASD wraz
z usługami wspierającymi, a
także na sformułowanie wniosków dotyczących jego wdrożenia na terenie kraju – wskazania koniecznych zmian legislacyjnych i źródeł jego finansowania.
KR

os. Pyrzyckie

Młodzież łamie zakaz zgromadzeń
wadzi do rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa powodując zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, radna zwróciła sie o spowodowanie, by teren osiedla Pyrzyckiego
był kontrolowany po zmroku przez
patrole policji lub Straży Miejskiej.
Iwona Wiśniewska, Starosta Stargardzki podziękowała radnej za
obywatelską postawę i zwrócenie
uwagi na problem gromadzenia się
młodzieży po zmroku na osiedlu
Pyrzyckim. - Przyznała, że w okresie rozprzestrzeniania się wirusa
Sars Cov-2 takie zgromadzenia to
szczególnie niebezpieczne zjawisko,
które powinno być z całą determinacją eliminowane. - Służby w rejonie osiedla Pyrzyckiego są dyslokowane codziennie na wszystkich zmianach, w tym także w porze wieczoro-nocnej- poinformowała Iwona Wiśniewska. - W chwili
obecnej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa funkcjonariusze policji prowadzą szeroko
zakrojoną akcję informacyjną, a w

Wieści z gmin

Jest Dino,
będzie jeszcze Biedronka
W malowniczym Ińsku pojawi się drugi dyskont. Swój sklep Biedronka planuje wybudować tam
koncern Jeronimo Martins Polska. Nie wszystkim mieszkańcom podoba się jego lokalizacja.

Burmistrz Ińska Jacek Liwak
poinformował, że jest duże zainteresowanie wybudowaniem
sklepu Biedronka w tej malowniczej miejscowości. Aktualnie
przez panującą pandemię koronawirusa wszelkie prace zostały jednak wstrzymane. Rozważane są trzy lokalizacje przy
głównych ulicach Ińska, tj. Bohaterów Warszawy, A. Krajowej i H. Sienkiewicza. Inwestor
na każdą szykuje projekt zagospodarowania. - Najbardziej
prawdopodobna jest lokalizacja przy ul. Bohaterów Warszawy, gdzie niegdyś stał kiosk Ruchu. To wymaga jednak projektu uzgodnionego z konserwatorem zabytków- poinformował
Jacek Liwak.

Od 2017 roku w Ińsku funkcjonuje już jeden dyskont- Dino.
Części mieszkańców Ińska nie
podoba się budowa drugiego
sklepu w centrum ich miejscowości. Uważają oni, że centrum
miasta powinno pozostać dla
rzeczy bardziej reprezentacyjnych niż sklep spożywczy. - Ulokowanie tam tej inwestycji uważamy za najgorszy z możliwych
scenariuszy. Może warto popytać mieszkańców lub zrobić jakieś referendum. A najlepiej zastanowić się jak chcemy, aby wyglądało centrum miasta i wziąć
się solidnie do roboty w poszukiwaniu odpowiednich inwestorów- apelują mieszkańcy.
Burmistrz Jacek Liwak poinformował, że działki pod sklep

Biedronki nie są jedynymi na
jakie Gmina poszukuje inwestorów. - Odzyskaliśmy właśnie działki w centrum miasta
za przystankiem autobusowym i
na te działki szukamy inwestora,
który zagospodaruje je na funkcje usług turystycznych. Przypominam, że wszystkie działki
w centrum Ińska objęte są ścisłą ochroną konserwatora zabytków, który wytyczy jak ma
wyglądać zabudowa. Zabudowę
z centrum reguluje także Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego- tłumaczył
Jacek Liwak. Burmistrz dodał
również, że działki za przystankiem autobusowym nie są przeznaczone pod sklep wielkopowierzchniowy. - Proszę się nie
obawiać. Jeżeli inwestor będzie,
w dobie kryzysu jaki przeżywamy, zainteresowany budową
sklepu w tej lokalizacji, to nie
będzie to prosty budynek jaki
znamy z innych miast. Konserwator zabytków, jak i my na to
nie pozwolimy. Poza tym inwestor ma też lokalizacje na innych
działkach, które może kupić od
osób prywatnych- dodał Burmistrz Ińska.
MP

Zapadnięty chodnik i zniszczone krawężniki

Nie wszyscy stosują się do ograniczeń związanych z panującą epidemią koronawirusa. Na
osiedlu Pyrzyckim wieczorami spotyka się młodzież, która urządza imprezy towarzyskie.
24 marca Minister Zdrowia
przedstawił obostrzenia, które
ograniczyły limit osób uczestniczących w zgromadzeniach do dwóch
osób. Kary za niestosowanie się do
zakazu zgromadzeń mogą wynieść
nawet 5 tys. zł. Oceny zgodności zachowania z rozporządzeniem dokonywać ma policja. Jak się okazuje, nie wszyscy mieszkańcy naszego
miasta stosują się do wprowadzonych obostrzeń. Elżbieta Szumska,
radna Powiatu Stargardzkiego poinformowała, że na osiedlu Pyrzycki
wieczorami, po zmroku, młodzież
zbiera się w okolicy boiska do siatkówki i urządza imprezy towarzyskie. - Grupa liczy około 20 osób.
Ławeczka dookoła której kwitnie
życie towarzyskie stoi przy boisku
w miejscu, gdzie nie świeci się żadna latarnia. Na osiedlu Pyrzyckim
od wielu miesięcy nie widziano patroli policji i straży miejskiej- poinformowała Elżbieta Szumska. Ze
względu na to, że nieodpowiedzialne zachowanie młodych ludzi pro-
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Będzie remont na moście

przypadkach lekceważącego podejścia i notorycznego niestosowania
się do obowiązujących przepisów, w
tym dotyczących zgromadzeń, stanowczo reagują- mówiła Starosta.
Od początku kwietnia
w wyniku interwencji w związku
ze złamaniem przepisów dotyczących zgromadzeń i przemieszczania się pouczono 35 osób, nałożono
57 mandatów oraz skierowano 29
wniosków do Inspekcji Sanitarnej
o nałożenie kary administracyjnej,
która może wynieść nawet 30 000 zł.
Wykroczenia, za które policjanci do
tej pory nałożyli mandaty to najczęściej grupowanie się w liczbie przekraczającej dwie osoby. - Wskazane
przez Panią miejsce zostanie poddane szczególnej obserwacji przez
kierowane tam patrole, a w przypadku potwierdzenia się łamania
przepisów zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje prawnedodała Iwona Wiśniewska.

Prezydent Rafał Zając poinformował o tym, że na przełomie kwietnia i maja zostaną przeprowadzone prace remontowe na moście przy ulicy Chrobrego. O złym stanie chodnika dla
pieszych oraz krawężników poinformował w swojej interpelacji radny Mariusz Smuga.

Chodnik znajdujący się na moście przy ulicy Chrobrego jest w fatalnym stanie.

Radny Rady Miejskiej Mariusz Smuga złożył interpelację
dotyczącą stanu technicznego
mostu nad kanałem młyńskim.
Radny zwraca uwagę na fatalny stan, w jakim znajduje się
chodnik na moście. - Chodnik
na moście przy ulicy Chrobrego jest zapadnięty (uszkodzony
przez pojazdy) oraz krawężniki

MP
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są w stanie szczątkowym. Obecny stan zaczyna stwarzać zagrożenie dla pieszych. Bardzo proszę
o wszczęcie działań w celu naprawy, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa dalszej degradacji przez pojazdy – czytamy
w interpelacji Mariusza Smugi.
Odpowiedzi na interpelację radnego w sprawie stanu technicz-

nego nawierzchni mostu przy
ulicy Chrobrego udzielił prezydent Rafał Zając, który poinformował radnego, że na przełomie
kwietnia i maja zostaną wykonane niezbędne roboty we wskazanym miejscu. - Firma zajmująca
się utrzymaniem stanu technicznego ulic miejskich otrzymała
zlecenie na przeprowadzenie niezbędnych robót związanych z poprawą stanu technicznego wskazanego miejsca. Termin przeprowadzenia wyżej wymienionych robót został zaplanowany
na przełomie miesiąca kwietnia
i maja – informuje Rafał Zając.
Pozostaje wierzyć, że warunki atmosferyczne pozwolą na
sprawne przeprowadzenie niezbędnych napraw.
KR

Dolice
Urząd Gminy Dolice poinformował, że od dnia 15 kwietnia w dni
robocze będą dowożone do domów obiady dla dzieci, które mają
przyznane posiłki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Obiady będą dostarczane w pojemnikach jednorazowych przez pracownice Spółdzielni Socjalnej Mała Ina, bez kontaktu bezpośredniego z odbiorcami. Pojemniki po opróżnieniu należy wyrzucić do
pojemnika na odpady zmieszane.

Kącik Młodych
Poetów
W ramach cyklu pokonkursowego Turnieju Jednego
Wiersza „O strunę z Harfy Homera”, organizowanego
przez Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie, prezentujemy wiersz Sandry Bilińskiej z Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie, pt. „Obietnica filharmonii”
cicha melodia subtelnie w głowie rozbrzmiewa
jak on cudnie, przepięknie potrafi śpiewać
uderzać w klawisze, czerń-biel, jak na zdjęciach
osłabia mnie i mdleję, tonę w dźwięku objęciach
a te klawisze, jak skóra moja, rozpaczliwie pragną dotyku
i on je dotyka, ja grzęznę w stłumionym krzyku
potrzebuję jak one ciepła i głaskania palców opuszkami
wirowania na granicy ziemi z filuternymi gwiazdami
ale skrzypcami poderżnęli śliczne białe gardło
fałszywą nutą zawiało, lekką pogardą
jak gdyby żal im było pięknego śpiewu!
nie powstrzymali zwierzęcego gniewu
potłukli butelki, rozlali krwawe wino
nie patrz na zło tego świata dziewczyno!
uciekli, śmiech na ustach, płacz w duszy
bezwzględny zakaz, nie próbuj się wzruszyć
poniesiesz karę, już na zawsze Cię zamkną
tam gdzie zwierzęta się bardziej ludzko patrzą
w klatce pełnej tanich papierosów i jadu
nie zostawią po Tobie choć drobnego śladu
więc otrzyj szybko naiwne łzy szorstkimi dłońmi
kościstymi palcami, gdzieś nad alabastrowymi skrońmi
nakreśl złoty słonecznik, symbol Słońca, sielskiego życia
lub słonymi łzami napełnij kielich dorosłości do wypicia
od teraz Słoneczniku wszystko już będzie pięknie
obiecaj mi, że się nie poddasz, nie zwiędniesz
pomimo żółtych, dziurawych liści i brzydkiej donicy
bezwzględności ludzi, chłodnej, płaczliwej znieczulicy
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Konsumenci chcą mieć wybór i dostęp do wiedzy

Co z egzaminami i rekrutacją?
W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione
zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. W piątek (10 kwietnia) Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Przedłużenie ograniczeń w związku
epidemią koronawirusa dotyczy również żłobków. Placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi zostaną zamknięte do 26 kwietnia. – Jeżeli będzie
taka potrzeba, ten czas może zostać wydłużony – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. egzaminów, rekrutacji, czy konkursów
na dyrektora

Harmonogram egzaminów
W roku szkolnym 2019/2020
Dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni
przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.
Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte
już czynności dotyczące organi-

zacji i przeprowadzania danego
egzaminu zewnętrznego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż 3 dni
przed terminem danego egzaminu, musi potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących
przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych i w miejscach przeprowadzania części
praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

Kibice Spójni podzielą się
darem życia
Fani koszykówki nie zobaczą niestety kolejnych derbów PGE Spójni Stargard i Kinga
Szczecin. Nadal mogą wziąć jednak udział w zaplanowanej przy tym wydarzeniu akcji krwiodawstwa. Bezcennym płynem podzielą się w niedzielę (19.04.) pod halą OSiR
przy ul. Pierwszej Brygady 1. „Bordowa krew” popłynie od 12:00 do 16:00.

W związku z epidemią koronawirusa w całej Polsce
odnotowano spadek liczby
krwiodawców. Jednak przy zachowaniu szczególnych zasad
ostrożności oddawanie krwi

wciąż jest bezpieczne. Tego bezcennego płynu nadal potrzebują pacjenci, którzy przechodzą
operacje, a także poszkodowani w wypadkach. Krew to jeden
z najważniejszych leków wykorzystywanych w medycynie.
Zapasy w szpitalach muszą być
uzupełniane na bieżąco – co jest
możliwe tylko dzięki ciągłemu
zaangażowaniu dawców o różnych grupach.
Organizatorami akcji „Bordowa krew” są Klinika Urologii
i Onkologii Urologicznej PUM
w Szczecinie, PGE Spójnia Stargard i LKS Spójnia Fan Klub.
Oddawanie krwi miało początkowo towarzyszyć pojedynkowi Spójni z Kingiem Szczecin.
Mecz został wprawdzie odwoła-

ny, ale kibice, a także ci, którzy
nie są fanami sportu nadal mogą
pomóc innym. Wystarczy w niedzielę (19.04.) między 12:00 a
16:00 przyjść pod halę OSiR,
wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia, poddać się prostemu badaniu i oddać potrzebującym cząstkę siebie.
Jednorazowo od dawcy pobiera się około 450 ml krwi. Kobiety mogą brać udział w takich akcjach minimum co 3 miesiące, a
mężczyźni co 2. Krwiodawstwo
nie musi być jednak regularne.
Krwią można podzielić się jednorazowo, kilkukrotnie z większymi przerwami albo systematycznie.
Info UM/opr red

przypadku nowej jednostki systemu oświaty dyrektora można
powołać na rok bez konieczności przeprowadzania konkursu.
Podstawą prawną w opisanych
kwestiach jak podaje Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej
jest Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Co z rekrutacją do żłobków?
Początkowo liczne ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa miały obowiązywać do Świąt Wielkanocnych.
Dzisiaj wiemy już, że zostaną z
nami na dłużej. Dotyczy to również miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3. – Podobnie jak uczelnie,
szkoły i przedszkola, wciąż zamknięte zostają też żłobki. Obecnie mówimy o terminie 26 kwietnia, wszystko zależy jednak od

rozwoju sytuacji. Najważniejsze
jest bezpieczeństwo, a temu służy przede wszystkim maksymalne ograniczenie kontaktów z innymi osobami. Obostrzenia dotyczą zarówno placówek publicznych, jak i prywatnych, a także
klubów dziecięcych i dziennych
opiekunów – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak zaznacza
szefowa MRPiPS, rodzice nie
muszą się martwić – w związku z przedłużeniem zamknięcia
szkół, żłobków i przedszkoli rodzicom i opiekunom dzieci do 8.
roku życia przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przedłużenie zasiłku o kolejne kilkanaście dni nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi
formalnościami. Tak jak wcześniej, wystarczy złożyć oświadczenie, w którym wskażemy, w
jakim okresie chcemy pobierać
dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
na mocy rozporządzenia Rady
Ministrów, zostanie przyznany
do 26 kwietnia 2020 roku.
KR

Prawie połowa palaczy wybiera dziś papierosy mentolowe lub z kapsułką. Już od 20 maja br. będą ich pozbawieni, bo zacznie obowiązywać zakaz
sprzedaży wyrobów tytoniowych o takim aromacie. Badania konsumenckie pokazują, że zakaz nie wpłynie radykalnie na rzucenie palenia. Prawie 90%
palących mentole będzie palić nadal. Tylko co? Na rynku pozostaną jedynie alternatywy pod postacią e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu typu IQOS.
W badaniu zrealizowanym na
zlecenie Forum Konsumentów w
styczniu 2020 r. na reprezentatywnej próbie Polaków, firma badawcza Maison&Parners ustaliła, że
mało kto wie o nowych przepisach
i planowanych zmianach, a sami
palacze nie rozumieją czemu ma
służyć pozbawianie ich wyboru.

Groźne samoróbki
51 proc. palących papierosy
mentolowe odpowiedziało, że po
wprowadzeniu zakazu przerzucą się
na inne papierosy, 20 proc. będzie
kupowało dalej mentolowe, ale na
czarnym rynku z nielegalnych, często niebezpiecznych źródeł, 16 proc.
wybierze produkty alternatywne o
mentolowym aromacie jak e-papierosy lub podgrzewacze tytoniu,
które w 2017 roku wprowadzono do
Polski pod nazwą IQOS, a 2 proc.
będzie samodzielnie sobie przygotowywać papierosy smakowe. Te
opinie potwierdzają przypuszczenie, że zakaz nie zmniejszy radykalnie liczby palących.
Niebezpiecznie brzmią zwłaszcza

deklaracje zakupu wyrobów niewiadomego pochodzenia i samoróbek.
Te, które dotychczas sprzedawano
na czarnym rynku zawierały więcej szkodliwych substancji i groźnych dla zdrowia chemikaliów, niż
jakikolwiek wyrób produkowany w
fabryce, objęty reżimem technologii i akcyzą. Zmiana przepisów nie
poprawi zatem zdrowia Polaków.
Tylko 12 proc. palących mentole po
wprowadzeniu zakazu rozważy rzucenie palenia lub zechce potraktować brak ulubionych papierosów w
sprzedaży jako impuls do podjęcia
kolejnej próby rzucenia palenia.

Brak informacji
Zaledwie 18 proc. ogółu Polaków
i 35 proc. palaczy wie, że po 20 maja
znikną papierowy mentolowe ze
sklepów, kiosków i drogerii. Pozostali zostaną tym zaskoczeni.
– Polacy nie lubią jak im się ogranicza wolność wyboru, nawet jeśli
generalnie zgadzają się do zasady, że
palenie szkodzi zdrowiu, podobnie
jak jedzenie w nadmiarze słodyczy
– uważa Agnieszka Plencler, prezes

Fundacji Forum Konsumentów.
Podczas konferencji prasowej wprowadzającej kampanię informacyjną #zakazmentoli mówiła, że same
zakazy nie zmieniają postaw. Tak
samo usunięcie ze szkół automatów
do sprzedaży batoników nie zmieniło apetytu młodych konsumentów.
Ludziom trzeba przede wszystkim
tłumaczyć, co im szkodzi, bo tylko
takie kampanie trwale zmieniają
zwyczaje. Zakazy to działania efektowne, ale mało skuteczne.
Zakaz sprzedaży mentoli jest
efektem wdrożenia w Polsce dyrektywy unijnej, która narzuciła
krajom członkowskim wycofanie z

rynku każdego wyrobu tytoniowego, który swoim smakiem miałby
uprzyjemniać palenie. Od dłuższego czasu zniechęca się palaczy
informacjami na opakowaniach papierosów, jak bardzo szkodzą zdrowiu i zakazem palenia w miejscach
publicznych. Jednak ciągle 9 mln
Polaków sięga codziennie po papierosa. Ilu z nich pali w domu, także
przy niepalących domownikach w
tym przy dzieciach?

Lepiej rzucić
– Czy wprowadzenie zakazu
sprzedaży papierosów mentolowych
oraz z kapsułką to dobra metoda,
by nakłonić palaczy do porzuce-

nia nałogu? – pyta socjolog, prof.
Dominika Maison z Uniwersytetu
Warszawskiego. – Z pewnością trzeba namawiać ludzi do rzucenia albo
przynajmniej ograniczenia palenia,
ale trzeba zrozumieć w jaki sposób
takie działania powinny być podejmowane. Niestety, zakazy nie zawsze
przynoszą oczekiwane rezultaty.
Federacja Konsumentów też zachęca do rzucenia palenia. Jeśli jednak jesteś palaczem, który nie jest
w stanie pozbyć się nałogu – nie
wspieraj szarej strefy, bo nigdy nie
będziesz mieć pewności co ci sprzedano i jak to wpłynie na twoje zdrowie. Poza oczywistym faktem, że
wspieranie przemytu lub mafijnych
wytwórni jest zwyczajnie nieetyczne. Jeśli już musisz palić, lepiej korzystaj z alternatywnych metod, ale
dobrze przebadanych, takich jak e-papierosy i podgrzewacze tytoniu.
Na stronie internetowej https://
zakazmentoli.pl można przeczytać
o sposobach na rzucenie palenia
a także poznać badania dotyczące
konsumpcji papierosów w Polsce.
EB

PFRON udzieli finansowego wsparcia niepełnosprawnym
Z programu mogą skorzystać osoby, które z powodu zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, zostały
pozbawione możliwości udziału w zajęciach. To forma dofinansowania kosztów, związanych z zapewnieniem opieki w domowych warunkach.

Zakład Karny

Osadzeni drukują
elementy do
przyłbic i gogli
ochronnych
W związku z trudną sytuacją panującą w naszym kraju Zakład Karny w Stargardzie włączył się do pomocy
w walce z pandemią SARS- CoV-2. Centrum Kształcenia
Ustawicznego, które funkcjonuje przy Zakładzie Karnym
w Stargardzie udostępniło drukarkę 3 D, która wykorzystywana jest do produkcji przyłbic ochronnych i gogli.
Wytworzony sprzęt ochronny
zostanie w pierwszej kolejności
przekazany do szpitali z naszego
województwa.
W tym wyjątkowym czasie
osadzeni bardzo chętnie pracują. Zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i z wielkim zaangażowaniem wykonują sprzęt medyczny. Naszym głównym za-
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Zakaz mentoli nie zmieni palaczy

Dyrektorzy szkół pozostaną na stanowiskach o rok dłużej

oraz zespołów przedmiotowych
do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z
poszczególnych przedmiotów.
Praktyki zawodowe uczniów
technikum i słuchaczy szkoły
policealnej mogą być realizowane do końca roku szkolnego
2019/2020 lub w klasach (semestrach) programowo wyższych.
Uczniowie ostatnich klas branżowych szkół I stopnia będący
młodocianymi pracownikami,
którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących
po stronie pracodawcy, uzyskają roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu
za faktyczny okres realizacji nauki zawodu. Nie będą przeprowadzane konkursy na dyrektorów. Wprowadzone zostało rozwiązanie pozwalające na przedłużenie powierzonego stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, wicedyrektora lub
innej osoby – o jeden rok szkolny, tj. do 31 sierpnia 2021 r. W

817-23.4.2020

łożeniem jest wyprodukowanie
jak największej ilości przyłbic,
gogli, chyba że sytuacja rozwinie
się inaczej to innych elementów,
na które będzie zapotrzebowanie w szpitalach - mówił rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie por.
Grzegorz Terlikowski.
Info i foto Zakład Karny
91 573 09 96

Program dofinansowania udzielanego przez PFRON dedykowany jest zatem uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, a
także dziennych domów pomocy
społecznej i placówek rehabilitacyjnych, finansowanych ze środków funduszu. Dofinansowaniem
objęto również zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla osób pełnoletnich, w wieku 18- 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim. Finansowe wsparcie z
PFRON- u przysługuje także wychowankom specjalnych ośrodków
szkolno- wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych, w
wieku 18- 25 lat.
Wsparcie wypłacane jest w ramach miesięcznego świadczenia, w
wysokości 500 zł przez trzy miesiące, licząc od marca.
Finansową pomoc w takiej formie otrzymają te osoby, które nie
mogły korzystać z zajęć rehabilitacyjnych w placówce zamkniętej na
czas pandemii, przez co najmniej 5
dni w miesiącu. Świadczenie jednak nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznaredakcja@dziennikstargardzki.pl

wany w ramach tarczy antykryzysowej.
Wnioski można składać do 4
września 2020 r. korzystając z
pośrednictwa Systemu Obsługi Wsparcia: https://sow.pfron.
org.pl/ lub pocztą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul.
Skarbowa 1, 73- 110 Stargard.
PCPR zaleca przy tym składanie
wniosków poprzez SOW https://
sow.pfron.org.pl/
W obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie- bez wychodzenia z domu, kolejek i konieczności pokonywania innych
barier. System Obsługi Wsparcia gwarantuje zdalne wypełnienie i złożenie wniosku i dokonanie
ewentualnych uzupełnień. Za pośrednictwem SOW przekazana zostanie również informacja o przyznaniu dofinansowania. Więcej o
programie PFRON-u można dowiedzieć się, dzwoniąc do PCPR
pod numer: 91 48 04 907. Wniosek
o wsparcie dostępny jest także pod
linkiem:
https://www.pfron.org.pl/…/A-Wniosek_o_dofinansowanie_Modul…
info Starostwo Powiatowe/opr
red

www.dgoleniowski.pl
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Warto poczytać

5G – czyli generacja zagłady
Wobec rzeczywistości pandemii, która nas otacza na dalszy plan zeszły inne zagrożenia, których skutki mogą być katastrofalne. Zagrożenia tesą wynikiem realizacji nieprzemyślanych koncepcji rozwojowych. Od kilku miesięcy polski rząd zamiast bezpiecznej łączności światłowodowej promuje
rozwój tzw. 5G czyli bezprzewodowego systemu opartego na ogromnej emisji PEM. Natrafiliśmy na ciekawy tekst w tym temacie, którego istotne
fragmenty publikujemy niżej.
Wybaczcie, że będę posłańcem złych wiadomości, ale ktoś
musi. Zacznę od tego, że kompletnie nie interesują mnie teorie konspiracyjne, natomiast
sama praktyka konspiracyjna
jak najbardziej. Jako człowiek
z 15 letnim doświadczeniem w
branży marketingu i PR (czyli
propagandy), na kilometr wyczuwam smród narzędzi społecznej inżynierii…..Najpierw
wnioski z wieloletnich badań
profesora Olle Johansona, neuronaukowca w prestiżowym
sztokholmskim Instytucie Karolinska. To jedna z najbardziej
nobliwych jednostek naukowych na świecie. Nobliwych
dosłownie, ponieważ funkcjonuje przy niej tzw. Noble Assembly, przyznające nagrody
Nobla w dziedzinie medycyny.
Ciężko więc o autorytet większego kalibru. Co więc ciekawego ma do powiedzenia profesor Johanson,? Twoje ciało
jest instrumentem elektrycznym. Każda jego komórka komunikuje się używając malutkich sygnałów elektrycznych.
Na tym opiera się działanie całego układu nerwowego, z centrum dowodzenia osadzonym
w mózgu. Założenie, że otoczenie ludzkiego ciała z ogromną
ilością promieniowania mikrofalowego nie będzie interferować z jego biologicznymi sygnałami jest n o n s e n s e m.
W opublikowanej w 2018 roku
w prestiżowym Lancecie pracy
autorstwa Bandary i Carpentera, pojawia się wyliczenie dotyczące wzrostu promieniowania elektromagnetycznego w
naszym otoczeniu w związku
z rozwojem komunikacji bezprzewodowej. Wzrost tego promieniowania szacują oni jako
1018 raza w paśmie częstotliwości 1GHz, w stosunku do naturalnych wartości.!!!
5G – Mobilna rewolucja
z Izraela czy koń trojański i
nowy azbest?
Czym właściwie jest 5G?
Technologia 5G została opracowana w Hod Hasharon —
izraelskim centrum badań i
rozwoju firmy Qualcomm i
opiera się na zupełnie nowym
zakresie częstotliwości: powyżej 6GHz oraz w widełkach
28-38 gigaherców. Dla przypomnienia: do samego telefonowania wystarczy technologia
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COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

Felieton(ik)

Co w trawie piszczy

CZYTANIE UCZŁOWIECZA

#zostańwdomu
Teatr Lalek Pleciuga zaprasza w czasie przymusowej kwarantanny na weekendowe poranki z Pleciugą w soboty i niedziele
o godz. 11:00 ( facebook Pleciugi).
Na stronie Pleciugi nauczycie się również jak robić Szpargałki.
Obserwujcie stronę tego teatru bo wiele tam kulturalnych propozycji
dla dzieci.
Możecie również sami wystawić sztukę teatralną, do której napiszcie scenariusz z podziałem na role.
Na początek niech to będzie krótka etiuda, w której grać będą tylko dzieci. Następnie podzielcie tekst na role i przygotujcie scenografię. Świetną zabawą będzie
dla waszej całej rodziny zaproszenie rodziców, którzy otrzymają przez was własnoręcznie zrobione zaproszenia na spektakl.
O wyznaczonej godzinie w danym dniu spotkajcie się w waszym pokoju i zapowiedzcie spektakl pod tytułem np. „Co robią dzieci, gdy im czas wolno w domu leci”.
Włączcie swoją kreatywność, użyjcie wielu przedmiotów jako rekwizyty oraz scenografia.
Pamiętajcie, że już dwie osoby mogą wystawić, krótką sztukę, która całej rodzinie
zapewni wiele frajdy. Bardzo kreatywne dzieci poradzą sobie nawet w pojedynkę.
Powodzenia na deskach pokojowego teatru .

Dzisiaj polecę wam najbardziej popularną serię polskich
komiksów, która ukazywała się przez wiele lat w Polsce
i została wydana w ilości 40 ksiąg.
Tytus Romek i A’ Tomek jest to seria
komiksów napisana przez Henryka Jerzego Chmielewskiego
nazywanego Papciem Chmielem.
Główni bohaterowie, czyli
Romek i A’Tomek są harcerzami, którzy próbują uczłowieczyć małpę
o imieniu Tytus. Małpa ta posiada więcej cech
ludzkich niż zwierzęcych.
Tytus, Romek i A’Tomek w każdym komiksie pakują się w jakieś kłopoty, ale też
potrafią się z nich wyplątać w zabawny sposób.
Świat w komiksie jest bardzo zabawny czasami nawet absurdalny, ale zawiera też wiele edukacyjnych przesłań między innymi z geografii, przyrody czy
historii.
Na podstawie tych komiksów powstała gra komputerowa, został nagrany film
pełnometrażowy oraz serial animowany.
Zachęcam was do zapoznania się z przygodami tych dzielnych harcerzy i ich
przyjaciela Tytusa.
W tym komiksie poznacie pojazdy o nazwie trąbolot, wannolot, mielolot, syfonolot, kapustogrocholot, aparacik i wiele innych równie dziwnie nazwanych
pojazdów.
Dla odmiany zamiast książek sięgnijcie teraz po komiks 

Lokalizacja nadajników sieci komórkowych w Stargardzie

1G (o tym, z jakiej korzystasz,
informuje ikona w lewym górnym rogu ekranu). Gdy chcesz
dodatkowo SMS-ować, potrzebujesz 2G. Aby oglądać zdjęcia
i filmy, musisz mieć dostęp do
technologii 3 lub 4G. Wprowadzenie technologii 5G ma zapewnić IoT (Internet Rzeczy)
i niemal 50 krotnie szybszy
przesył danych. Tu pojawia się
pierwszy problem. Fale sieci 5G
można przesyłać tylko na krótkich dystansach. Powadzi to do
ogromnego zagęszczenia odbiorników o wielkości pudełka
na pizzę, które będą instalowane mniej więcej co 75 metrów,
aby zapewnić łączność. Co
75-metrów!!! Będzie to wymagać instalacji milionów nowych
anten, a ludzie będą się dosłownie kąpać w promieniowaniu,
którego natężenia, ludzki organizm nigdy wcześniej nie doświadczył. Ewidentnie mamy
więc do czynienia z crash testami na żywych manekinach.
Czynnik rakotwórczy?
Już w 2011 Swiatowa Organizacja Zdrowia zakwalifikowała radiacje jako potencjalny
czynnik rakotwórczy. W 2015
do rąk urzędników ONZ trafił list podpisany przez 200 naukowców tworzących grupę International EMF Scientist. W

liście napisano, że promieniowanie mikrofalowe emitowane przez telefony komórkowe i
inne bezprzewodowe urządzenia, jest ponad wszelką wątpliwość „szkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego”. W roku
2016, amerykański Narodowy
Program Toksykologiczny publikuje raport konkludujący
16 letni okres badań nad wpływem technologii bezprzewodowych na zdrowie. Badanie, którego celem było udzielenie definitywnej odpowiedzi na pytanie, czy radiacja emitowana
przez telefony komórkowe jest
szkodliwa, dowiodło że powoduje one: nowotwory mózgu,
nowotwory tkanki serca, oraz
uszkodzenia ludzkiego DNA!!!
Deja vu?
To dzięki tym wnioskom, w
instrukcji obsługi twojego telefonu komórkowego, której nigdy nie przeczytałeś, producent
ostrzega aby nie trzymać komórki bliżej niż 3,5cm od ciała w trakcie transmisji. Jest tam
również napisane, aby nie przykładać telefonu do ucha. Śmiało. Zajrzyj i sprawdź samodzielnie. W listopadzie 2018 roku,
podczas krakowskiej konferencji dotyczącej toksycznego
działania PEM, Dr Fiorella Belpoggi zaprezentowała wykład

„Rakotwórcze działanie stacji
bazowych telefonii komórkowej? – najnowsze wyniki badań in vivo”. Stwierdziła w nim,
że: „Jeśli wprowadzone zostaną
plany branży telekomunikacyjnej dla powszechnej ekspozycji
ludności na fale elektromagnetyczne wykorzystywane w technologii 5G, to nie będzie osoby, ani zwierzęcia, ptaka, owada czy rośliny, która uniknie
narażenia na PEM. 24 godziny
na dobę, 365 dni w roku, do poziomów promieniowania radiowego dziesiątki do setek razy
większego niż dzisiejsze promieniowanie. Wprowadzenie
technologii 5G grozi poważnymi i nieodwracalnymi skutkami
dla bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi. Uszkodzony zostanie
trwale ekosystem całej Ziemi”.
Pod koniec października 2019 r.
Ministerstwo Cyfryzacji, Polski
Fundusz Rozwoju oraz operatorzy telekomunikacyjni podpisali porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad powołaniem
spółki Polskie 5G do budowy
wspólnej infrastruktury usług
w technologii 5G. Budowa sieci 5G Grupy Cyfrowy Polsat na
początku ma być realizowana w
Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Wybór niestety nie należy
do Ciebie….
Jednak wobec przytłaczającej ilości głosów sprzeciwu
płynących z najbardziej szanowanych instytucji naukowych
świata, należy sobie zadać fundamentalne pytania: Czy streaming filmików z kotkami w
rozdzielczości 8k przy 120 klatkach na sekundę, jest warty
ustawienia się w kolejce do onkologa? Czy rozmowa z lodówką za cenę uszkodzeń układu
nerwowego jest kompromisem
na miarę człowieka nowej świadomości? Czy wizja zostania
ojcem i matką dziecka, które
okaże się genetycznym bublem
warta jest posiadania samochodu, który sam się parkuje? I czy
naprawdę chcemy żyć w świecie panoptykonu Foucalt’a?
Nie sądzę. Dlatego na tę chwilę
twórcom, promotorom oraz samej technologii 5G w jej obecnym kształcie subtelnie mówię
- fuck off. Tyle autor opracowania. My dodamy, że niestety
wybór i tak niestety nie należy do Nas tylko decydują rządy
i korporacje my możemy protestować i protesty niekiedy bywają skuteczne.

Mały artysta

red

91 573 09 96

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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KRZYŻÓWKA

Z nagrodą!

Dwie pierwsze osoby, które przyjdą we wtorek z właściwie rozwiązaną krzyżówką i hasłem, otrzymają najnowsze wydanie Dziennika
Stargardzkiego. Gazetę można odebrać od godziny 9.00 w siedzibie redakcji przy ul.Pierwszej Brygady 35 pokój 602. Powodzenia!

Informacja turystyczna

Poradnia Medycyny Pracy
Fam Med
NZOZ „Zachód”

styczny, zabytkowe świątynie
bizantyjskie
40. smok latający
41. republika z Syktywkarem
42. miasto w środkowym Iranie
43. w mitologii asyryjskiej
córka boga burzy
44. znany środek owadobójczy
45. niemieckie imię męskie.
Poziomo:
46. iglasty, chroniony
47. płd. ramię deltowe Renu
48. władca ind. z Wielkich
Mongołów
49. jednostka natężenia dźwięku
50. żeglarstwo
51. bezrząd, samowola
52. zator na szosie
53. Farrow, aktorka z USA
54. płynie przez Pinczów
55. oczernienie

56. gatunek kaczki z mórz
arktycznych
57. włóczęga
58. 1/20 lira
59. z niego „wyławiane”
fale radiowe
60. słynne muzeum w Paryżu
61. grupa szpiegów
62. środki lecznicze
63. ósmy stopień gamy
64. swarliwa małżonka Sokratesa
65. kapusta abisyńska
66. ssak z Tybetu
67. związek chemiczny
68. polski aparat fotograficzny
69. w teologii chrześcijańskiej
określenie syna Bożego
70. Artur, tenisista amerykański
71. duży nos, nochal
72. duży podczas egzaminów
wstępnych

73. przywódca drużyny
Wikingów
74. dziadek Osetyjczyka
75. góry na Płw. Apenińskim
76. wiecznie zielone drzewo afryk.
77. ostatni film Gołębiewskiego
78. ze stolicą w Quito
79. stan w USA
80. miasto w śr. Francji (Burgundia)
81. założyciel wyroczni delfickiej
82. kwasy w komórce
83. poluje na klejnoty
z muszli małża
84. Jędrzej, starszy słynny przewodnik, prekursor chodzenia po Tatrach
85. chytre zwierzę
86. miasto w zach. Turcji
87. wyspy koło Irlandii
88. zatoka przylegająca do Synaju.
PODPOWIEDŹ: AKABA, EDREDON,
EKSTERN, GIRESUN, IAIDO, KATRAN.
91 573 09 96

91 578 54 66

Telefony alarmowe
Policja
997,112
Straż Pożarna
998 lub 91 578 87 50
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Miejska
986 lub 91 577 50 90
Żandarmeria
91 576 62 30
Pogotowie Energetyczne
991
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Ciepłownicze
993
Pogotowie
wodnokanalizacyjne
91 578 35 80
Pogotowie weterynaryjne
91 577 00 30

Przychodnie Poradnie
Szpital Centrala
Przychodnia nr 6

19. w portfelu Irańczyka
20. wytwarza skrzypce
21. rzadkie imię męskie
22. muł, szlam
23. rzeka z żołnierskiej piosenki
24. Cyprian ... Norwid
25. wąż z „Księgi dżungli”
26. komin wulkanu
27. równa 100 senom
28. instytucja bankowa
29. biblijna postać
30. gaz szlachetny
31. miasto w Turcji
32. zabawa, figle
33. musical Formana
34. tkanina z wełny czesankowej
35. port nad Rodanem
36. miała Asa
37. tubylec z Filipin
38. cienki kołek
39. miasto w Grecji, ośr. tury-
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Dyżur nocny

Pionowo:
1. specjał
2. japońska forma szermierki
3. Domenico (1685-1757),
kompozytor
4. trunek owocowy
5. willowa dzielnica Warszawy
6. artykuły gospodarstwa domowego
7. na ustach żeglarza
8. zatyczka
9. duży chrząszcz żerujący
w drewnie drzew
10. skala światłoczułości filmów
11. talon towarowy
12. star. miasto sumeryjskie
13. Bruce, karateka
14. miasto w Birmie
15. papuga z Nowej Gwinei
16. ... Alan Poe, amerykański pisarz
17. jaź złoty
18. student uczący się w domu

1

17-23.4.2020

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

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

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

redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEPIS

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

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

Calzone – pizzowe pierogi

Składniki;
Na ciasto
750 g mąki pszennej
15 g suchych drożdży
1,5 łyżeczki soli
3 łyżki oliwy
450 ml ciepłej wody
Sos pomidorowy
puszka pomidorów
1 ząbek czosnku
1 łyżeczka suszonej bazylii lub
oregano
Sól
Farsz
250 g żółtego sera
20 dag salami
2 łyżki oliwek zielonych
2 łyżki oliwek czarnych
pól cebuli
5 suszonych pomidorów
Sos czosnkowy
1 łyżka majonezu
2 łyżki jogurtu greckiego
1 ząbek czosnek (przeciśnięty
przez praskę)
sól i pieprz
dodatkowo
1 jajko do posmarowania pierożków
ziała do posypania po wierzchu
Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy do miski,
dodajemy sól i oliwę oraz drożdże

wymieszane z wodą. Wyrabiamy
ciasto dosyć długo, bo wtedy ciasto
będzie bardziej elastyczne i miękkie. Wyrobione ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy na ok
40 min do wyrośnięcia . Przygotowujemy farsz -wszystkie składniki
drobniutko kroimy, ser ścieramy
na tarce i mieszamy wszystko razem. Miksujemy składniki na sos
pomidorowy. Mieszamy ze sobą
również składniki na sos czosnkowy.
Gdy ciasto urośnie, zagniatamy
ponownie i rozwałkowujemy. Wykrawamy kółka za pomocą talerzyka lub miseczki(od was zależy jakie
będą duże wasze pierożki). Połowę
wykrojonego kółka smarujemy sosem pomidorowym, następnie na
sos wykładamy sporą ilość farszu i
przykrywamy drugą połówką ciasta. Brzegi ciasta sklejamy jak w
pierogach.
Gotowe pierogi układamy na
blaszce od piekarnika wyłożonej
papierem do pieczenia. Smarujemy je po wierzchu roztrzepanym
jajkiem i posypujemy po odrobiną
suszonych ziół.
Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni przez ok 20 min
Podajemy z sosem czosnkowym.

ogłoszenie

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym
- ubezpieczenie grupowe
TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
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• Sprzedam opryskiwacz
Tad-len 2000 l. 18m. 21
000, beczkowóz rekordia ocynk 7000 l 15 000,
rozrzutnik
obornika
dwuosiowy 3500, agregat
uprawowo-siewny becker hassia 3 metrowy 12500, sadzarka
czeska redła 3 rzędowe 850, siewnik do buraków 6 rzędowy aeromat 3 - 3300. Tel. 514
022 470
• Sprzedam kozy miniaturki, owce, jaja emu.
Tel. 606 627 718
• Sprzedam
przyczepę
wywrotkę D-47, zarejestrowaną, ubezpieczoną, z ważnym przeglądem do 06. 2021r. Tel
512 532 734
• Kupię każdy ciągnik rolniczy – stan obojętny, tel.
694 400 305

• Działki budowlane w
Grzędzicach, 4 km od
Stargardu.
Uzbrojone,
wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 576-41-10,
lub 695-986-397
• Działkę budowlaną o
pow. 3000 m2 z linią
brzegową Jeziora Woświn. Cena 30 zł/m2. Tel.
(91) 439-18-80 lub 502914-559
• 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
USŁUGI
Asnyka. Tel. 501 307
666
• Kompleksowe wykończenie wnętrz remonty
• Sprzedam działki bumieszkań i łazienek. Tel.
dowlane w Ostrzycy
692 421 192
i Ogorzelach 603 198
280
• Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięMOTORYZACJA
gu. 608 013 995
• Sprzedam
mercedes • Budowa domów od
Benz s320 lift, rok prod.
podstaw, wieloletnie
2002, poj. 3,2 diesel, przedoświadczenie.
502
bieg 280 tys., bogate wy568 622
posażenie, serwisowany,
REautomat. Tel. 512 556 766 • KOMPLEKSOWE
MONTY MIESZKAŃ. 721
• Sprzedam opony let460 551
nie Vredestein Sportrac
Usługi glazurniczo
215/50 R17, 4 szt, tel. 605 •
ogólnobudowlane,
522 340
płytkowanie, szpachlo• Kupię fotel kierowcy do
wanie, malowanie, taMercedesa 124 rok propetowanie, regipsy, padukcji 1993. Tel. 605
nele kompletne wykoń576 908
czenia wnętrz. Tel. 537
275 547
• Sprzedam stalowe felgi
do VW Golf V, 4 szt. 15”, • Prace elektryczne. 607
tel 605 522 340
729 933
• Sprzedam opony zimo- • Usługi ogólnobudowwe Michelin Primacy Allane kompletne wypin 225 55 R16, 4 szt. , tel.
kończenia wnętrz, ma605 522 340
lowanie, glazura, terakota, parkiety, regipsy,
• Sprzedam felgi stalowe
docieplanie budynków.
do Mazdy 15”, 4 szt, tel.
Tel. 798 523 288
605 522 340
• Sprzedam opony zimowe • Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele
4 szt., Kleber Krisalp HP2
, płytki, naprawy hydrau195 60 R15. 605 522 340
liczne i elektryczne, tel.
ROLNICTWO
666 047 905.
• Kurki
odchowane • Regulacja,
naprawa,
600539790
konserwacja okien i
drzwi. Tel. 695 181 070
• Ziemniaki paszowe. 608
01 39 95
• Usługa transportowa
pojazdy o ładowności
• Sprzedam 13 ha zie1,5 tony oraz 6ton. Tel.
mi ornej, kombajn Vo796 767 980
lvo S830 – 3 m, siewnik
, rozsiewacz nawozu • Roboty
wykończenioduński, słomę w kostwe: regipsy, malowanie,
kach 3 zł/sztukę. Tel.
szpachlowanie, panele,
608 791 487

•

•

•

•

•

wykończenia posadzek i
inne. Tel. 697 674 628.
Transport, przeprowadzki. 696 138 406
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 ofer-

•

•
•

•

ty, 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. 0049 179 340
5475 lub sms - oddzwonię.
Emeryt podejmie pracę
jako struż lub dozorca.
Tel. 515 -716- 908
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
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
• Kupię stare polskie komiksy i literaturę polską.
Tel. 790 716 816
• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716
816
• Sprzedam tanio kosiarkę samojezdną, ławę marmurową, szafę 3-drzwiową, małą pralkę elektryczną, magiel elektryczny.
Gmina Węgorzyno. Tel.
606 127 777
• Sprzedam zegarek Samsung Galaxy Gear Fit,
nowy, tel. 605 522 340

• Sprzedam TV plazmowy 42 cale LG, z dyskiem
twardym, tel. 605 522
340
• Sprzedam szafkę kuchenną brązowo-biała, z płytą
indukcyjną, z blatem, tel.
605 522 340
• Sprzedam sofę skórzaną
trzyosobową typu SONIA ciemny brąz, drewno,
z funkcją spania, tel. 605
522 340
• Sprzedam
Pralko-suszarka HOOVER WDXA
5117AH-S, wkład 11 kg,
tel. 605 522 340.
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026
• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąbane. Tel. 603 353 789
• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820
• Piec gazowy c.o.
dwufunkcyjny
wiszacy firmy vaillant
junkersbosch niemiecki do
mieszkania,domu
z gwarancja serwisowa cena od
1.000zl
tel 691
686 772
•
EJ
B
I
N
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J
NA
A
N
E
tel. 91 577 2007
R
Y

z projektem

oraz inne
WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

POGOTOWIE
WODOCIĄGOWE

Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

17.04.2020
„Alfa”
ul. Chrobrego 3a
tel.91-834-08-60
18.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
19.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
20.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

91 578 35 80
519 546 992
(całodobowe)

STAROSTA STARGARDZKI

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1 oraz na stronie internetowej www.powiatstargardzki.pl w Biuletynie Informacji
Publicznej pełnej treści wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz wywiesza się na okres
od dnia 17 kwietnia 2020 roku
do dnia 08 maja 2020 roku.
Szczegółowe informacje:

tel. 91/48 04 929

e-mail: kpajor@powiatstargardzki.eu

21.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
22.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
23.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

z dostarczeniem

e-mail: grafik@domjudy.pl
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mgr farm.

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

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

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

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

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE
Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

993

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

Marcin Brański
Rafał Kowalczuk
Michał Padiasek

(całodobowe)

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
91 573 09 96

Kolportaż
Leszek Gulak

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

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 ”

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

Sprawdzone oferty!

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

Reklama
tel. 91 39 22 165
tel. 506 638 789
redakcja@dziennikstargardzki.pl

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT

Opiekunki
w Niemczech

Sekretariat
Dorota Mariańska

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6 • 73-110 Stargard

ZATRUDNI

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

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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Od zbrodni w Katyniu minęło już 80 lat Miasto nie zapomina o
skrzydlatych lokatorach
W związku z epidemią koronawirusa oficjalne obchody rocznicy zbrodni katyńskiej
zostały ograniczone. Zastępca prezydenta Ewa Sowa złożyła kwiaty i zapaliła znicze
pod pomnikiem Ofiar Sybiru i Katynia. Z kolei Muzeum Archeologiczno-Historyczne
tradycyjnie przygotowało także odczyt.

Zastępca prezydenta Ewa Sowa złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem Ofiar Sybiru i Katynia

Pomnik upamiętniający ofiary tamtych wydarzeń znajduje się przy kościele pw. św. Ducha. Właśnie tam każdego roku
odbywają się obchody rocznicy
zbrodni katyńskiej. Tradycyjnie
pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Ze względu na szczególne okoliczności
na miejscu nie został wygłoszony odczyt historyczny. Można
go przeczytać na stronie www.
stargard.pl. Autorem tegorocznego wpisu jest Andrzej Bierca
z MAH.
W 2020 roku przypada osiemdziesiąta rocznica Zbrodni Katyńskiej - jak zwykło się nazywać
mord popełniony wiosną 1940 r.
na polskich oficerach więzionych
w obozach jenieckich na nieludzkiej ziemi, jakim jawi się po dziś

dzień były Związek Sowiecki
okresu rządów J. Stalina. Geneza
tej zbrodni sięga sierpnia 1939 r.,
kiedy to dwa totalitarne państwa
- niemiecka III Rzesza i Związek Sowiecki - podpisały pakt o
nieagresji i zawarły tajny protokół o zbrojnym podziale Polski.
Niemiecka agresja 1 września
wsparta 17 września sowiecką
akcją zbrojną przypieczętowały
los państwa polskiego. Sowiecki
agresor zagarnął 52 procent terytorium II Rzeczpospolitej; około 230 tysięcy żołnierzy i oficerów
Wojska Polskiego oraz innych
służb mundurowych znalazło się
w sowieckiej niewoli. Większość
oficerów Wojska Polskiego osadzono na przełomie 1939/1940
roku w dwóch obozach specjalnych NKWD zlokalizowanych w
Kozielsku (4 494 osadzonych) i
Starobielsku (3 893 osadzonych).
W trzecim obozie w Ostaszkowie
wieziono głównie funkcjonariuszy policji, żandarmerii, Straży
Granicznej i żołnierzy Korpusu
Ochrony Pogranicza (6 364 osadzonych).
W dniu 5 marca 1940 r. sowieckie władze zdecydowały w tzw.
„trybie specjalnym” bez wyroku
sądowego „o zastosowaniu wobec nich najwyższego wymiaru
kary – rozstrzelania”. Realizację
tej zbrodniczej decyzji rozpoczęto
z początkiem kwietnia, a zakończono do końca maja. Oficerów
z Kozielska mordowano starza-

łem w tył głowy w Katyniu pod
Smoleńskiem i tam ich chowano.
Oficerów z obozu starobielskiego
mordowano w Charkowie, a chowano w okolicach wsi Piatichatki. Przetrzymywanych w obozie
w Ostaszkowie mordowano w
mieście Twer (wówczas Kalinin),
a chowano pod Miednoje. Zabici strzałem w tył głowy chowani
byli w masowych grobach. Dla
zamaskowania zbrodni zasypane doły były m.in. obsadzane sosnami. Z tych trzech obozów ocalało około 400 osób, które w następnych latach dawały świadectwo prawdzie. Przywódcy Związku Sowieckiego wypierali się popełnienia tej zbrodni do 1990 r.,
mimo tego, że świat dowiedział
się o niej już w 1943 r. Wówczas
to 13 kwietnia niemieckie Radio
Berlin ogłosiło komunikat o odkryciu na terenach przez nich
okupowanych zbiorowych mogił
polskich oficerów pod Katyniem.
Według kwalifikacji prawnej
była to zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości i ludobójstwo. Za którą nikt nie poniósł odpowiedzialności karnej.
Aby oddać hołd pomordowanym
w listopadzie 2007 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dzień 13
kwietnia uznał Dniem Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
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10 rocznica katastrofy smoleńskiej
10 kwietnia minęło 10 lat od katastrofy smoleńskiej. Zginęło w niej 96 osób. Wśród
ofiar był prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską, a także ostatni
prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz parlamentarzyści.

W ramach wspomnienia tamtego wydarzenia w naszym mieście złożono kwiaty i zapalono
znicze pod pamiątkową tablicą.
W związku z epidemią koronawirusa tegoroczne obchody rocznicy katastrofy
smoleńskiej zostały ograniczone. Prezydent Rafał Zając
ze swoim zastępcą Piotrem
Myncem upamiętnili ofiary
tamtych wydarzeń. Pod tablicą, która znajduje się przy ul.
Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego, złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Katastrofa smoleńska miała
miejsce 10.04.2010 r. Na pokładzie znajdowali się m.in.
prezydent RP, wicemarszałkowie sejmu i senatu, posło-

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
wykonuje termomodernizacje kamienic w całym mieście. Komfort mieszkańców tych budynków się zwiększa.
Poprawie ulega także estetyka Stargardu. STBS dba również o najmniejszych a zarazem bardzo pożytecznych lokatorów. Na odnowionych ścianach pojawiają się budki
lęgowe dla ptaków.

TBS przeprowadzając renowację stargardzkich kamienic nie zapomina o montowaniu budek lęgowych dla ptaków

Miejsca lęgowe montowane
są na podstawie opinii ornitologów. To budki m.in. dla wróbli,
ale także jerzyków i kawek. W
modernizowanych budynkach
znajdują się również schrony
m.in. dla nietoperzy. Skrzydlate
ssaki oraz różne gatunki ptaków
mogą zamieszkać w otworach
dachowych. Zamiast kratek zostały one zabezpieczone specjalnymi tulejami, które stwarzają
dobre miejsce lęgowe. Budki i
schrony pojawiły się na budynkach przy ul. M. Konopnickiej
28, ul. S. Czarnieckiego 19, pl.
Św. Ducha 22 i ul. Wojska Polskiego 78a.
Dzięki takim rozwiązaniom

dotychczasowi mali mieszkańcy nadal mogą towarzyszyć ludziom także po kompleksowej
termomodernizacji kamienic.
Warto wiedzieć, że nawet tak
często spotykany gatunek, jakim jest wróbel domowy, podlega w Polsce ścisłej ochronie
gatunkowej. Chronione są również nietoperze. To stworzenia
pożyteczne – jerzyk lub nietoperz potrafi przez jeden dzień
lub jedną noc złowić nawet kilka tysięcy owadów. Na dodatek
do ich przysmaków zaliczają się
m.in. komary i gatunki określane jako szkodniki roślin.
Info UM/opr red

OGŁOSZENIE

Prezydent Rafał Zając oraz jego zastępca Piotr Mync złożyli kwiaty i zapalili znicze
pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej

wie, dowódcy Sił Zbrojnych, a
także duchowni i szefowie instytucji państwowych. W wypadku zginęli wszyscy pasażerowie oraz członkowie załogi. Jest to druga pod wzglę-

dem liczby ofiar katastrofa w
historii polskiego lotnictwa
i jednocześnie największa
w dziejach polskich Sił Powietrznych.
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