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13 tys 100 zł kary za
łamanie kwarantanny „Według mnie jest to żenada,
która sięga poziomu absurdu”
Burmistrz Ińska Jacek Liwak
nie zostawia na wniosku suchej nitki

Policja kontroluje osoby objęte kwarantanną w związku z
epidemią Covid -19 wszelkie uchybienia zgłasza do Sanepidu, który na osoby łamiące zasady kwarantanny nakłada kary jeśli zachodzi taka potrzeba.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
wydał 4 decyzje administracyjne na łączną kwotę 13 100zł
(trzynaście tysięcy sto złotych),

za naruszanie zasad przepisów
mających na celu ograniczenie
epidemii COVID-19.

O komentarz, dotyczący przesłanego do samorządów wniosku o wysłanie danych ze spisu wyborców poprosiliśmy m.in. Jacka Liwaka, burmistrza Ińska.

Próby włamania
do Żabek
W nocy z 17 na 18 kwietnia nieznani sprawcy usiłowali Jacek Liwak, burmistrz Ińska
- Żenujące jest to, co robi ten
włamać się do trzech sklepów Żabka znajdujących się na
ktoś, kto powiem nawet, że być
starówce.
Podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, oficer prasowy stargardzkiej Policji poinformował,
że w Żabce przy ulicy Złotników doszło do włamania. Na razie nie wiadomo czy coś zostało
skradzione.

W Żabce na Krzywoustego
nieznani sprawcy wybili szybę.
Do zniszczenia mienia doszło
również w Żabce na Chrobrego.
Policja prowadzi czynności
mające na celu wytypowanie
sprawców wandalizmu

Nowe lampy na
ulicy Pogodnej
Zakończyła się inwestycja wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Pogodną z al. Żołnierza. Mieszkańcy
zyskali w tym miejscu 18 nowych latarń z energooszczędnymi oprawami LED. Dodatkowo w ramach projektu
wykonano także doświetlenie pobliskiego przejścia dla
pieszych.

Dodatkowo doświetlone zostało również przejście dla pieszych na ulicy
Pogodnej

Nowe słupy oświetleniowe
stanęły wzdłuż całego chodnika. To droga, którą o różnych porach porusza się wielu stargardzian – zarówno
pieszych, jak i rowerzystów.
Dzięki inwestycji mogą korzystać z łącznika w sposób
bardziej bezpieczny i kom-

fortowy. Wszystkie latarnie
mają energooszczędne oprawy LED. Pobierają niewiele
prądu, w zamian dając mocne
światło. W całym Stargardzie
montuje się coraz więcej takiego oświetlenia. Ledowe latarnie są m.in. na Stargardzkich Plantach, ul. Kazimierza
Wielkiego i ul. B. Krzywoustego.
Wartość inwestycji na łączniku to ponad 118 000 zł.
Dodatkowo przejście dla pieszych na ul. Pogodnej zostało doświetlone. W tym miejscu stanęły kolejne dwie latarnie. Dzięki temu poprawi
się widoczność, co zwiększy
bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i rowerzystów oraz
kierowców. Tego typu doświetlone przejścia znajdują się również m.in. na ul. B.
Krzywoustego.
Info UM/opr red

może podszywa się pod Pocztę Polską. Otrzymujemy e-mailem wniosek o udostępnienie
danych osobowych wszystkich
mieszkańców-wyborców gminy
i tego e-maila w żaden sposób
nikt nie uwiarygadnia – mówi w
rozmowie z Dziennikiem Jacek
Liwak, burmistrz Ińska - Nie ma
żadnego podpisu, który można by uznać za wiarygodny. Jest
tylko podpisane Poczta Polska.
Muszę podkreślić, że nie wiem,

czy to jest Poczta Polska, bo takiego maila mógł wysłać do
mnie każdy. Według mnie jest
to żenada, która sięga poziomu
absurdu. Wymaga się ode mnie,
żebym wydał dane 2.800 ludzi
na podstawie zwykłego maila,
który przyszedł zwykłą pocztą
elektroniczną. Nikt nawet się nie
wysilił, żeby wysłać to poprzez
ePUAP, żeby podpisać to elektronicznie, o czym zresztą mówi
ustawa, na co szybko zareagowali prawnicy Związku Miast
Polskich – zaznacza J. Liwak.
- Nawet jeśli w tym wniosku
wysyłający powołuje się na ustawę z 2011 r. to w ślad za tym powinno pójść uwierzytelnienie
tego wniosku w postaci kopii
osoby uprawnionej, która zleciła takie działanie Poczcie Polskiej, czy będzie to minister właściwy czy też prezes rady ministrów. Bo nawet jeśli dojdzie do
sytuacji, że ponownie zostanie
wysłany do nas taki wniosek i

będzie on wysłany poprawnie
przez pocztę elektroniczną e-Puap, z odpowiednim podpisem elektronicznym ale nie będzie w załączeniu uwierzytelnienia skąd i w jakim zakresie
pojawiło się takie żądanie to po
raz kolejny odmówię. Po drugie
zaś nawet jeśli kolejny wniosek
będzie posiadał znamiona pisma urzędowego to odpowiem
w takim przypadku z żądaniem
uwierzytelnienia tego, czego ode
mnie chcą – stwierdził J. Liwak.
- Ci ludzie chyba nie zdają sobie sprawy z tego, czego od nas
żądają. Przecież to dotyczy najbardziej wrażliwych danych 28
milionów ludzi w skali kraju.
Dlatego nie rozumiem zupełnie, jak można, w taki sposób,
wysłać wspomniany wniosek
– podkreślał zażenowany całą
sprawą burmistrz Ińska.
Piotr Słomski

Przebudowa ulicy Konopnickiej

Przy okazji wykonano
dodatkowe prace remontowe
Ekipy STRABAG- u, które przebudowują odcinek ul. Marii Konopnickiej w Stargardzie
na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych, układają nową nawierzchnię bitumiczną jezdni. Prowadzone prace wymuszają doraźne zmiany w organizacji ruchu, szczególnie u
zbiegu ulic M. Konopnickiej i J. Piłsudskiego. Kierowcy pokonujący ten odcinek muszą
zachować więc szczególną ostrożność. Inwestycja w stargardzkim Śródmieściu sprzyja
natomiast rozpoczęciu innych prac remontowych.

Przy okazji przebudowy ul. Konopnickiej robotnicy wykonają remont ulicy
Żeromskiego

Na zlecenie ZDP drogowcy
przystąpili do remontu nawierzchni ulicy S. Żeromskiego, która stanowi również odcinek drogi powiatowej 1704Z.
To punktowa naprawa jezdni
przed skrzyżowaniem ulic Żeromskiego i Wojska Polskiego.

Ekipy remontowe po wycięciu
uszkodzonej nawierzchni, ułożą nową nakładkę asfaltową likwidując w tym miejscu dotychczasowe nierówności. Podobne prace prowadzone są w
rejonie ul. Szczecińskiej.
STRABAG
na
zlecenie
MPGK odtworzy również nawierzchnię ul. J. Piłsudskiego,
zniszczoną po awarii wodociągu, która miała miejsce w
ubiegłym roku. Prace utrzymaniowe prowadzone są także na skrzyżowaniu ul. Brzozowej z Waryńskiego, gdzie
rozpoczęto regulację wpustu
deszczowego, połączoną z naprawą nawierzchni jezdni.
Przebudowa drogi powia-

towej w Śródmieściu Stargardu potrwa natomiast do końca maja. Wartość całej inwestycji prowadzonej przez Powiat Stargardzki oszacowano
na ponad 3,6 mln zł. 80 proc.
tej kwoty pokrywa dofinansowanie przyznane z rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych.
Przebudowany odcinek ulic
Pierwszej Brygady i Marii
Konopnickiej poprawi płynność ruchu, znacznie ułatwiając skomunikowanie z krajową „20”- w stronę Nowogardu,
Chociwla i Trójmiasta.

Info Starostwo Powiatowe/opr
red
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Poczta przejmuję organizację wyborów prezydenckich?

Zaczęli od nocnego E-maila do urzędów gmin!
W nocy ze środy na czwartek o godz. 2:29 na e-mail urzędu miasta przyszła wiadomość ze strony Poczty Polskiej, o przesłanie danych ze spisu wyborców w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Polski. Zdzisław Rygiel, sekretarz miasta zwrócił uwagę na braki formalne, jaki posiadał
wniosek Poczty, jak np. brak podpisu osoby upoważnionej do uzyskania takich danych, w związku z czym odmówił on wydania tych informacji i
skierował oficjalne pismo wzywające Pocztę do uzupełnienia wniosku.
W treści nadesłanego przez Pocztę Polską pisma czytamy - Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U. z 2020 r. poz. 695), w
związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r.
(BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącą
podjęcia przez Pocztę Polską S.A.
czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Poczta Polska S.A. zwraca się z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu
wyborców, o którym mowa w art. 26
§ 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 684 z późn. zm.) sporządzanego i aktualizowanego przez gminę,
jako zadanie zlecone, na podstawie
rejestru wyborców, w terminie nie
dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku.
Dane te są niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją
wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku – pisała w
mailu Poczta.
Następnie zostało przez Pocztę Polską zaznaczone jak czytamy
- Dane, o których mowa powyżej
powinny zostać przekazane w formie dokumentu (pliku tekstowego
o rozszerzeniu txt lub csv, kodowanego w formacie UTF-8), opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za
pośrednictwem platformy ePUAP, zawierającego następujące dane
wyborców znajdujących się w części
A spisu wyborców, o którym mowa

w art. 26 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn.
zm.):
PESEL (11 znaków wyłącznie cyfry) – dana obowiązkowa,
Kod pocztowy (format: XX-XXX
np. 65-001) - dana obowiązkowa,
Miejscowość- dana obowiązkowa,
Dzielnica (jeżeli brak dzielnicy
pole pozostaje puste) – dana obowiązkowa,
Ulica (jeżeli brak należy wpisać
miejscowość),
Numer domu – dana obowiązkowa,
Numer mieszkania (jeżeli brak
pusta wartość),
Imię - dana obowiązkowa,
Drugie imię (jeżeli brak pusta
wartość),
Nazwisko- dana obowiązkowa,
Drugie nazwisko (jeżeli brak pusta wartość),
Województwo - dana obowiązkowa,
Powiat - dana obowiązkowa,
Gmina - dana obowiązkowa,
Identyfikator
miejscowości
(SIMC) – dana nieobowiązkowa,
Identyfikator ulicy (ULIC) –
dana nieobowiązkowa,
Identyfikator gminy (TERC) –
dana nieobowiązkowa.
Nazwy miejscowości, dzielnicy
i ulicy powinny być zgodne z nazewnictwem stosowanym w bazie
TERYT. Dane wymienione powyżej, w przekazywanym pliku należy
umieścić w kolejności wystąpienia
w jednym wierszu każda pozycja
z polami oddzielonymi znakiem
średnika. Wyżej wymieniony plik
powinien zostać skompresowany
do pojedynczego pliku w formacie
.ZIP lub .RAR lub .GZIP, lub 7ZIP
bez hasła. Przekazywany plik po-

Czy ten budynek stanie się po raz pierwszy miejscem liczenia głosów w wyborach prezydenckich?

winien posiadać nazwę składającą
się z nazwy gminy i umieszczonego
w nawiasach identyfikatora gminy
(TERC), spacje zastąpione powinny być znakiem podkreślnika (_).
Ewentualne pytania proszę kierować na adres poczty elektronicznej: wybory2020@poczta-polska.pl
Do zacytowanego powyżej w całości pisma Poczty Polskiej, odniósł się sekretarz miasta Zdzisław
Rygiel, który wskazał na kilka braków formalnych uniemożliwiających działanie w zakresie bezpieczeństwa informacji, w związku z
tym odmówił wysłania danych. W
piśmie sekretarza miasta czytamy –
W odpowiedzi na Państwa wniosek
przesłany emailem z adresu wybory2020@poczta-polska.pl uprzejmie informuję, iż wniosek wymaga
m.in. uzupełnienia o podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Państwa instytucji – zaznaczył

Oszustwa na policjanta i listonosza

Mimo trwającej epidemii kornawirusa oszuści nie próżnują. Cały czas są aktywni i próbują wyłudzić
pieniądze od mieszkańców dzwoniąc do nich i podszywając się za pracowników różnych instytucji.
Taka sytuacja miała miejsce kilka
dni temu.
Do jednego z mieszkańców zadzwoniła kobieta podająca się za
pracownicę poczty i powiadomiła go, że przesyłki pocztowe zostały
źle zaadresowane i w związku z tym
mężczyzna musi podać swój adres,
aby przesyłki mogły zostać do niego
dostarczone.
Po chwili stargardzianin otrzymał
kolejny telefon. Tym razem po drugiej stronie słuchawki był mężczyredakcja@dziennikstargardzki.pl

zna, który przedstawił się jako policjant stargardzkiej Komendy. Rzekomy policjant poinformował mężczyznę, że kobieta, która dzwoniła
do niego to zwykła oszustka i również poprosił mężczyznę o podanie
swoich danych. Kiedy mężczyzna
odmówił oszust zakończył rozmowę.
Sprawa została zgłoszona na policję. Podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy stargardzkiej Policji potwierdził, że wpłynęło

takie zgłoszenie. Dodał również, że
w ostatnim czasie było więcej takich
zdarzeń.
Jednocześnie zaapelował do
mieszkańców, by byli ostrożni i
przede wszystkim nie zgadzali się na
przekazywanie pieniędzy dzwoniącym policjantom. Policja nie prowadzi takich praktyk i nigdy nie zadzwoni w takiej sprawie. Jeśli coś takiego ma miejsce możemy być pewni, że to próba oszustwa.
red

Z. Rygiel - Celem spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa
informacji winien być podpisany
podpisem elektronicznym z zastosowaniem przepisów określonych
w ustawie z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym. Zakres danych będący przedmiotem
Państwa wniosku wymaga dołączenia kopii rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się
konieczność pozyskania danych ze
spisu wyborców. Wniosek winien
również spełniać wymagania określone w art. 33 kodeksu wyborczego – podkreślił Zdzisław Rygiel.
Artykuł 33 Kodeksu Wyborczego, o którym wspomniał w swojej
odpowiedzi Zdzisław Rygiel mówi
m.in., że to „Minister właściwy do
spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze
rozporządzenia: 1) sposób sporządzenia i udostępniania spisu wyborców, ustalając w szczególności:

a) wzór spisu wyborców, b) metody aktualizacji spisu wyborców, c)
wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców, d) wzory wykazów
wyborców przebywających w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, w których utworzono obwody głosowania, e) wzór
zawiadomienia o dopisaniu lub o
wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania – uwzględniając odrębność
przy sporządzaniu spisu wyborców
dla obwodów utworzonych w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym
lub areszcie śledczym oraz oddziale zewnętrznym takiego zakładu i
aresztu, przypadki, w których następuje dopisanie lub wykreślenie
ze spisu wyborców, miejsce, czas i
formę udostępnienia spisu” – czytamy w artykule 33 Kodeksu Wyborczego.
Piotr Słomski

podziękowanie

"Przyjaciele są zawsze, kiedy ich potrzebujemy”
Stargardzkim Brydżystom
za złożone kwiaty, serdeczne słowa,
szacunek i pamięć o

śp. Zbigniewie
Kułaczkowskim
podziękowania
składa
żona wraz z córkami

"Przyjaciele są zawsze, kiedy ich potrzebujemy”
Stargardzkim Brydżystom
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Pieniądze dla szpitala i inwestycje drogowe

Stargardzianka zarażona koronawirusem wyleczona

Powiat przeznaczy 250 tys. zł na walkę z epidemią

Walczyli o jej życie 16 dni

W środę (22 kwietnia) odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Stargardzkiego. Podczas obrad dokonano zmian w budżecie powiatu. W sumie 250 tys.
zł zostanie przeznaczonych na walkę z epidemią koronawirusa, 170 tys. zł trafi do stargardzkiego szpitala, a 80 tys. zł do starostwa powiatowego.
Powiat przeznaczył także środki na inwestycje drogowe, m.in. na budowę chodnika z przejściem dla pieszych w Kobylance, przy sklepie Dino.

Szczecińscy lekarze uratowali zakażoną koronawirusem mieszkankę naszego miasta dzięki zastosowaniu ryzykownej metody.
Stargardzianka była jedną z
dwóch pierwszych osób z koronawirusem w naszym regionie. Niedługo po przyjęciu do
szpitala jej stan gwałtownie się
pogorszył. Gdy respirator nie
wystarczył, lekarze postanowili wprowadzić ECMO, czyli rodzaj urządzenia do pozaustrojowego natleniania krwi.

Jest to metoda bardzo ryzykowna w przypadku zakażenia
koronawirusem, bo aż 50 proc.
chorych na COVID-19 poddanych takiemu leczeniu umiera.
Walka o życie kobiety trwała 16 dni. Na szczęście przebiegła ona bez komplikacji i obecnie stargardzianka może już
samodzielnie oddychać. Teraz

czeka ją jeszcze rehabilitacja.
Dr Zenon Czajkowski, szef
Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, wyraził radość z tego, że terapia zakończyła się sukcesem. Przyznał jednak, że była ona sporym wyzwaniem dla personelu
szpitala.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się we wtorek

Będzie nowa nazwa dla ronda
Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, czyli przy zdalnym
trybie obradowania w najbliższy wtorek (28 kwietnia), o godzinie 9:00, rozpocznie
się XVI sesja Rady Miejskiej w Stargardzie. Podczas sesji radni zapoznają się m.in. ze
sprawozdań MOPS za 2019 rok, nadadzą nową nazwę dla ronda w Stargardzie, a także
przyjmą program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

We wtorek w sposób zdalny przeprowadzona zostanie XVI sesja Rady Miejskiej w
Stargardzie

Najbliższą sesję Rady Miejskiej zapoczątkuje przyjęcie
protokołu poprzedniej sesji, a
następnie sprawozdanie Prezydenta Miasta z pracy między sesjami. Kolejnym punktem obrad będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa. W
dalszej części radni pochylą się
nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w
Stargardzie. Za sprawą uchwały, nadaje się nazwę Rondo Solidarności Rolników Indywidualnych dla ronda położonego w ciągu ulicy Władysława
Broniewskiego przy zjeździe na
drogę krajową nr 10 w kierunku Bydgoszczy, na działce numer 31/10 w obrębie 20 w Stargardzie. Podczas sesji radni zapoznają się również z uchwałą
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stargardzie w 2019 roku. Zadania gminy z zakresu pomo-

cy społecznej realizowane są
przez gminny ośrodek pomocy społecznej, którego kierownik, zgodnie z ustawą z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej, składa radzie gminy
coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Jednocześnie w
myśl ustawy z dnia 9 czerwca
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
do dnia 31 marca każdego roku
prezydent miasta przedkłada
radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
potrzeby związane z realizacją
tych zadań. Biorąc pod uwagę, iż podmiotem wyznaczonym, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, do realizacji przedmiotowych zadań jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stargardzie, sprawozdanie z
jego działalności obejmuje także sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania ro-

dziny oraz potrzeby związane
z realizacją tych zadań. W 2019
roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej swoje cele i zadania realizował zgodnie ze statutem oraz przepisami prawa, co
wyraża załączone do uchwały
sprawozdanie. Kolejny punkt
obrad dotyczy rozpatrzenia
projektu uchwały w sprawie
określenia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Stargard w 2020 roku”.
Program określa wytyczne dotyczące zapewnienia opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych
w 2020 roku w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek. Program
ma zastosowanie do wszystkich
zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących, zwierząt
gospodarskich oraz zwierząt
dzikich, które uległy wypadkowi. Podczas sesji przedstawiona zostanie także informacja o realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie za rok 2019. Na koniec sesji radni zapoznają się z
oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla miasta
Stargard. Pomimo faktu, iż sesja odbędzie się zdalnie, będzie
również dostępna online dla
mieszkańców miasta.
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przez wirus SARS-CoV-2 zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu
Stargardzkiego z dnia 13 marca 2020 roku, w sprawie zmiany
w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok. Na podstawie tej uchwały zabezpieczono
170 tys. zł na dotację dla SPWZOZ w Stargardzie, a także 80
tys. zł dla Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na wydatki związane z rozprzestrzenia-

Konferencja prasowa przed szczecińskim szpitalem przy ulicy Arkońskiej na zdjęciu Dr Zenon Czajkowski opowiada o wynikach leczenia

Wiadomo też, że w razie konieczności szpital przygotowany jest do leczenia za pomocą ECMO kolejnych chorych,
choć na szczęście na razie stan
żadnego z pozostałych zarażonych nie wymaga zastosowania
tak ryzykownej terapii.
Ponadto wczoraj w szczeciń-

skim szpitalu po raz pierwszy
dokonano przetoczenia osocza
ozdrowieńców jednej z chorych
na COVID-19. Wcześniej szpital przy ulicy Arkońskiej opóścił mąż kobiety, który był jednym z pierwszych ozdrowieńców w naszym województwie.
Red.

Odeszli do wieczności...

Pochówki 21.04.2020
MARIA KABAŁA, lat 88, zmarła 13.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Starym
Cmentarzu
KAZIMIERZ URBAŃSKI, lat 70, zmarł 14.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na Starym
Cmentarzu
DARIUSZ MROCZYŃSKI, lat 42, zmarł 17.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 14.00 na Starym
Cmentarzu
Pochówki 22.04.2020
ADELA WACHOWSKA, lat 90, zmarła 19.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na Starym
Cmentarzu
KATARZYNA LIS, lat 86, zmarła 17.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 13.00 na Nowym
Cmentarzu
Pochówki 23.04.2020
MAGDALENA ANNA DĄBEK, lat 49, zmarła 18.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 13.00 na Nowym
Cmentarzu
Pochówki 24.04.2020
JANINA SZOSTAKIEWICZ, lat 84, zmarła 20.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 9.00 na Nowym
Cmentarzu
KRYSTYNA KOWALCZYK, lat 85, zmarła 22.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.00 na Starym
Cmentarzu

ulicy Wileńskiej do Placu Zgody, koszt projektu oszacowano
na 50 tys. zł. Z kolei 175 tys. zł
przeznaczono na wykonanie
chodnika wraz z wyniesionym
przejściem w ciągu ulicy Szczecińskiej w Kobylance. Za kwotę 130 tys. zł zostanie dokonany
zakup samochodu dostawczego
na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.
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Przewodniczący rady powiatu Zdzisław Rygiel prowadził obrady przy pustej sali

Bez udziału zaproszonych
gości oraz przedstawicieli lokalnych mediów, w opustoszałej sali obrad rozpoczęto w
środę (22 kwietnia) XVI sesję
Rady Powiatu Stargardzkiego.
Ze względu na sytuację obowiązującego nadal stanu epidemii, radni uczestniczą zdalnie
w obradach sesji- po raz pierwszy w historii powiatowego samorządu. Wirtualne obrady
stały się możliwe, dzięki przepisom specustawy z 31 marca
o zwalczaniu i przeciwdziała-

niu COVID- 19. Dopuszczają
one stanowienie lokalnego prawa bez konieczności bezpośredniego udziału radnych, którzy
mogą głosować nie wychodząc z
domu. Ważnym punktem obrad
była uchwała w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Stargardzkiego
na 2020 rok. Za sprawą uchwały dokonano rozwiązania części
rezerwy celowej w kwocie 250
tys. zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w związku
z rozprzestrzenianiem się oraz
walką ze skutkami wywołanymi

Trochę więcej osób było w gabinecie wraz ze starostą Iwoną Wiśniewską

Straty policzymy w milionach
Koronawirus pogrąża miejskie budżety w całym kraju. Stargardzki samorząd również odczuwa skutki epidemii w swojej kasie. Konieczne będą cięcia wydatków.
Ekonomiści ostrzegają, że gospodarkę, także polską, czeka w
tym roku kryzys, jakiego jeszcze
nie widzieliśmy. Spodziewany
jest nagły upadek wielu przedsiębiorstw i masowe zwolnienia,
co w oczywisty sposób przełoży
się też na finanse samorządów.
Według ekspertów samorządy
będą raczej ponosiły skutki pomocy sektorowi prywatnemu

reklama
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niem się oraz walką ze skutkami wywoływanymi przez wirus
SARS-CoV-2. Jeśli chodzi o pozostałe zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, to w dziale transport i łączność, w rozdziale drogi publiczne powiatowe zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 355 tys. zł. Środki
zostaną przeznaczone m.in. na
przebudowę ulicy Szczecińskiej
w Stargardzie, na odcinku od

redakcja@dziennikstargardzki.pl

zgodnie z ze specustawą koronawirusową, niż korzystały na
rozwiązaniach przewidzianych
przez rząd. O ile spadną dochody z podatków dowiemy się w
lipcu. Epidemia koronawirusa
to kolejny cios dla samorządów
zadany przez rząd po tzw. piątce Kaczyńskiego, zawierającej
m.in. obniżenie z 18 do 17 proc.
PIT-u oraz zerowego PIT-u dla

młodych do 26. roku życia.
Skutki finansowe dotkną
wielu obszarów
Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego poinformował,
że trudno w tej chwili dokładnie oszacować skutki finansowe i wielkość spowolnienia gospodarczego, wynikającego z
trwającej epidemii koronawirusa. - Zapewne dotkną one jednak wielu obszarów funkcjonowania miasta- mówił Piotr Styczewski. - Niewątpliwie obniżeniu ulegną udziały w PIT, CIT
i wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych. Niższe mogą być wpływy
z najmu i dzierżawy mienia komunalnego, z czynszów i świadczeń za użytkowanie mieszkań
komunalnych, czy chociażby ze
sprzedaży mienia komunalnego. Spodziewamy się też obniżonych dochodów instytucji kultury z powodu odwołanych imprez i zamknięcia kina. Odczu-

walne będzie także obniżenie
subwencji oświatowej o blisko
900 000 zł. Wiele wskazuje więc
na to, że straty policzymy w milionach- mówił przedstawiciel
Urzędu Miejskiego.
Stargardzki magistrat podejmuje wiele działań w celu zachowania płynności finansowej,
które mają ograniczyć koszty
bieżącego funkcjonowania miasta. To m.in. funkcjonowanie
komunikacji miejskiej, z której
korzysta zdecydowanie mniej
pasażerów. Oszczędności mogą
też popłynąć z innego zakresu sprzątania i utrzymania terenów zielonych odwiedzanych w
czasie epidemii zdecydowanie
rzadziej. Również realizacja zadań ze Stargardzkiego Budżetu
Obywatelskiego zostaje zawieszona. Niższe będą także koszty
bieżącego utrzymania obiektów
oświatowych, z uwagi na ich zamknięcie.
Realizowane inwestycje nie są

zagrożone
Mimo odczuwalnego już
spadku dochodów w miejskiej
kasie, nadal realizowane będą
duże, zakontraktowane już inwestycje. W trakcie realizacji
jest uzbrajanie terenu w PPNT,
modernizacja pływalni, Stargardzkie Centrum Nauki, sieć
dróg na os. Pyrzyckim, czy chociażby budynek mieszkalny ze
żłobkiem w parterze na os. Lotnisko. Wszystkie te zadania są
zabezpieczone pod względem
finansowania. - Zawiesiliśmy za
to realizację mniejszych projektów dotyczących placów zabaw,
czy wspomnianych już terenów
zielonych- mówił Piotr Styczewski. - Wciąż intensywnie analizujemy, w których dziedzinach
można jeszcze wygospodarować
oszczędności, żeby być przygotowanym na niewątpliwie trudny czas, również dla samorządów- dodał.
MP
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Budżet Obywatelski gminy Chociwel 2020

Epidemia nie zwalnia z podatków

Wybrano projekty, pozostaje zagłosować...
Urząd Miejski w Chociwlu opublikował listę projektów, które zostały zgłoszone do głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok. Zakwalifikowano w sumie 4 projekty, dwa dotyczą placów zabaw, jeden budowy drewnianej wiaty wędkarskiej oraz jeden remontu drogi gminnej. Problem
w tym, że wciąż nie wiadomo kiedy właściwie głosowanie mogłoby zostać przeprowadzone. Planu pokrzyżowała epidemia koronawirusa.

Cztery projekty wybrano do głosowania w Budżecie Obywatelskim gminy Chociwel
na 2020 rok

Zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w Chociwlu z dnia
25 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Chociwel konsultacji społecznych dotyczących
Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel podana została
do publicznej wiadomości lista
projektów dopuszczonych do
głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2020. Projekty
do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego mogą zgłaszać
wyłącznie mieszkańcy Gminy
Chociwel. Propozycje zadań do
Budżetu Obywatelskiego muszą
być złożone zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Chociwla nr 7/2020 z dnia
21 stycznia 2020 roku. Wartość
projektu objętego wnioskiem:
min 5.000; zł. - max 30.000; zł.
Burmistrz zarządzeniem powoła Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego oraz określi zasady i
tryb jej pracy. Wybrany przez
komisję wniosek zostanie ujęty
w budżecie gminy na 2020 rok.
Na liście projektów dopuszczonych do głosowania widnieją cztery projekty: Plac zabaw dla dzieci (Stare Miasto –
Chociwel) – 29 569,20 zł; Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem „Patelni” (Plac zabaw przy
dworcu PKP w Chociwlu) – 30
000 zł; Wiata drewniana - „Rybaczówka” (Teren przy Jeziorze
Starzyc) – 30 000 zł; Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej
we wsi Chociwel – Wieś na odcinku od ul. Dworcowej do bu-

dynku mieszkalnego Chociwel
– Wieś 5 (Droga gminna
Chociwel – Wieś) – 22 000 zł.
W związku z ogłoszonym od
dnia 20 marca 2020 roku przez
Ministra Zdrowia stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wstrzymane
zostają dalsze działania związane z procedurą Budżetu Obywatelskiego tj. przeprowadzeniem głosowania na dokonanie
wyboru projektu. Zasady głosowania zostaną określone odrębnym ogłoszeniem i podane do
publicznej wiadomości. Mimo
wszystko, poniżej prezentujemy
projekty dopuszczone do głosowania w Budżecie Obywatelskim gminy Chociwel w 2020
roku.
Projekt nr 1 – Plac zabaw
dla dzieci
Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci. Dotychczasowy plac został postawiony około 10-12 lat. Od tego
czasu uległ prawie całkowitemu zniszczeniu i nie pełni już
swojej funkcji. Nowy plac zabaw wykonany miałby zostać z
elementów plastykowych, stalowych i metalowych, będzie
posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na działce nr 259 (miejsce osiedle Stare Miasto w Chociwlu), która idealnie nadaje się
do tego celu. Proponowany w
tym miejscu plac zabaw z czasem rozbudowany zostanie o
inne elementy i sprzęty, przez
co będzie idealnie służył nie tyl-

ko dzieciom mieszkającym na
tym osiedlu, ale również innym
dzieciom z okolicy.
Projekt nr 2 – Budowa placu
zabaw wraz z ogrodzeniem na
„Patelni”
Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni przy już
istniejącym „placu zabaw”
przy dworcu PKP. Teren wokół
tzw. „Patelni” jest wizytówką
Chociwla, warto dodać, że jest
to jedyny plac zabaw w całym
Chociwlu w zacienionym miejscu. Ma to duże znaczenie w
okresie letnim, gdzie całe rodziny mogą spędzić czas na świeżym powietrzu. Przewiduje się
ogrodzenie terenu placu zabaw,
zamontowanie nowych sprzętów do zabaw i rekreacji dla
dzieci i młodzieży. Projekt ten
faktycznie wpłynie pozytywnie
na życie mieszkańców małych i
dużych.
Projekt nr 3 – Wiata drewniana „Rybaczówka”
Projekt dotyczy inwestycji
polegającej na budowie wiaty o konstrukcji drewnianej
pod nazwą „Rybaczówka”. Wiata bez trwałego powiązania z
gruntem, lokalizacja projektu
– działka nr 251 obręb 1 Miasta Chociwel. W skład wyposażenia wejdą: stoły i ławki drewniane na około 25 miejsc, grill,
palenisko na ognisko, przy wiacie pomieszczenie pomocnicze (magazynowe) na działce
nr 249 obręb 1 Miasta Chociwel
w pasie drogowym przy ogrodzeniu w sąsiedztwie z działką
nr 252, stojak na rowery, gablota informacyjna dla wędkarzy.
Głównym celem projektu jest
stworzenie miejsca dla organizacji zawodów wędkarskich,
miejsca integracji różnych grup
społecznych. Zawody wędkarskie są organizowane głównie
przez Koło PZW nr 6 „Okoń”,
jednakże w ostatnich latach zawody organizowały sąsiednie
koła np. Koło „Ina”, Koło „Kolejarz” ze Stargardu. Po każdych
zawodach organizowane są poczęstunki dla wędkarzy. Wiata „Rybaczówka” i jej wyposażenie usprawniłaby organizację
zawodów szczególnie przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Dotychczas brak
jest tego typu infrastruktury w
obrębie „Alejki nad jeziorem”.
Wiata „Rybaczówka” byłaby
ogólnodostępna dla mieszkańców miasta i gminy Chociwel,
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a także dla turystów, miałaby
charakter budowli rekreacyjnej. Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających
ochronie środowiska i klimatu. Ogólna dostępność poprawi
atrakcyjność Chociwla, może
przyczynić się do większej aktywizacji jego mieszkańców.
„Rybaczówka” służyć będzie zaspokojeniu zbiorowych potrzeb
mieszkańców, między innymi
rozwojowi sportu wędkarskiego, rozwojowi turystyki i terenów rekreacyjnych.
Projekt nr 4 – Utwardzenie
nawierzchni drogi gminnej
we wsi
Wniosek dotyczy remontu
drogi gminnej we wsi Chociwel
– Wieś na odcinku od ulicy
Dworcowej do budynku mieszkalnego nr 5. Odcinek obejmuje
1200 metrów, dwa lata temu był
już utwardzony ale tylko na odcinku 350 metrów, od budynku nr 1G do budynku nr 1. Początek drogi i dalszy odcinek od
numeru 1 do 5 nie został w ogóle naprawiony – to jest 850 metrów. Projekt obejmowałby korytowanie aktualnej nawierzchni drogi od budynku 1 do 5 –
długość 500 metrów, szerokość
3 metry, głębokość 10 cm. W
następnej kolejności należałoby ułożyć, wyrównać i utwar-

dzić drogę tłuczniem przy użyciu specjalistycznego sprzętu
typu koparka. Odcinek od ulicy Dworcowej numer 1 obejmowałby tylko wypełnienie i
wyrównanie kolein i dziur kruszywem. Głównym celem tego
projektu jest poprawa jakości
technicznej drogi, a co za tym
idzie poprawa życia mieszkańców. Droga jest jedynym połączeniem z miastem i użytkowanie jej na co dzień sprawia
wszystkim wiele problemów.
Droga jest pełna dziur, kolein
i nierówności, w dni słoneczne nawierzchnia jest bardzo
piaszczysta, a w dni deszczowe
zmienia się w jedną rzekę, gdzie
woda stoi, a nie płynie. Ruch
autami jest bardzo ciężki nie
mówiąc o ruchu pieszym. Remont przyczyni się do: poprawy dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców i transportu publicznego (Poczta, wywóz
śmieci, ENEA, przewóz przesyłek); przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej i ekonomicznej; skrócenia czasu przejazdu
i poprawa bezpieczeństwa ruchu; zmniejszenia zużycia układów zawieszenia pojazdów samochodowych; poprawa standardu drogi gminnej.
KR

ogłoszenie

STAROSTA STARGARDZKI
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym
Sierakowo gmina Dobrzany, oznaczona numerem
geodezyjnym działki 122/4 o ogólnej powierzchni 0,79
ha.
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym
Ścienne gmina Ińsko, oznaczona numerem geodezyjnym działki 145/2 o ogólnej powierzchni 0,79 ha.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz
stronie internetowej www.powiatstargardzki.pl w
Biuletynie Informacji Publicznej od 21 kwietnia
2020 r. do 12 maja 2020 r.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Stargardzie ul.
Skarbowa 1, pok. nr 210 (tel. 91/ 48 04 945).
91 573 09 96

Wieści z gmin

Radny Rady Miejskiej w Chociwlu Paweł Datkiewicz zaapelował do Burmistrza, by
wstrzymać płatność podatków oraz opłat za odpady na czas trwania epidemii. Urząd
Miejski odpowiada, że obecnie nie ma ku temu przesłanek.
Radny Paweł Datkiewicz
zwrócił się do Burmistrza
Chociwla Stanisława Szymczaka z prośbą o natychmiastowe
zaprzestanie telefonicznego ponaglania mieszkańców dotyczącego opłat za odpady komunalne i podatki lokalne do zakończenia epidemii koronawirusa
w Polsce. - Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje
stan epidemii w związku z wirusem. Pracownicy urzędu ponaglają mieszkańców, którzy nie
zdążyli opłacić w terminie opłat
za odpady komunalne i opłaty
za podatek- poinformował Paweł Datkiewicz. Dodał, że rozwiązania pracowników urzędu
polegają na opłaceniu należności w placówkach Poczty Polskiej i bankach, ponieważ kasa
urzędu jest zamknięta. - Proszę
nie narażać mieszkańców Miasta i Gminy Chociwel na zakażenie się wirusem podczas wizyt w bankach czy na poczcie.
Proszę o zawieszenie terminów
opłat, jednocześnie nie naliczając dodatkowych opłat do czasu,
aż w Polsce zakończy się okres
ograniczenia wychodzenia z
domów- apelował radny Paweł
Datkiewicz.
Wojciech Majsakowski, Zastępca Burmistrza Chociwla
tłumaczył, że kwestia telefo-

nicznego ponaglania mieszkańców gminy dotyczy gospodarki
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wymiaru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego. Terminy dokonywania tych
opłat są zawarte w obowiązujących przepisach prawnych i stanowią tzw. terminy zawite, czyli nie zależą od samorządu, a od
prawodawcy. Podstawowy termin opłaty za śmieci to 15 dzień
danego miesiąca, a I raty podatku osoby fizycznej- 15 marca danego roku. - Telefoniczne
informacje ze strony urzędników do mieszkańców nie wynikały ze złej woli lub celowego
upominania w kwestiach nieistotnych dla samego mieszkańca i jak sądzę nie były wynikiem
nieodpowiedniego zachowania
się względem adresata w celu
przypomnienia o terminie dokonania należności. Taka praktyka dotychczas była stosowana
i nie wywoływała negatywnych
opinii- tłumaczy Wojciech Majsakowski.
Zastępca
Burmistrza
Chociwla przypomniał, że dokonanie opłaty w terminie późniejszym wywołuje sankcje karne w postaci ustawowych odsetek, a niedokonanie opłaty przez
dłuższy czas powoduje wszczęcie postępowania egzekucyj-

nego, co naraża zobowiązanego na dodatkowe koszty. - Dobra praktyka wskazuje na stosowanie tzw. miękkiej egzekucji,
w ramach której wierzyciel podejmuje działania informacyjne względem dłużnika, co ma
celu zmobilizowanie go do wykonania obowiązku w sposób
dobrowolny, bez konieczności
wszczynania i prowadzenia często uciążliwej, a także kosztownej dla dłużnika egzekucji administracyjnej- informuje Wojciech Majsakowski.
Urząd Gminy w Chociwlu tłumaczy brak zaniechania
poboru opłat tym, że pomimo
wprowadzenia stanu epidemii,
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, nie było
żadnych wytycznych czy prawnych odstępstw od faktu pobierania bądź niepobierania określonych należności. Uzgodnienia «tarczy antykryzysowej» dotyczą w obecnym stanie pomocy finansowej dla określonych
podmiotów i określonych sytuacji, Mimo to samorządy kolejne samorządy w kraju odraczają
terminy płatności podatków na
czas po epidemii, nie naliczając
odsetek, np. Gorzów Wielkopolski czy Nowa Sól.
MP

Ulica Metalowa zostanie wydłużona
Prawie 1 800 000 zł pozyskało miasto na kolejną inwestycję drogową w Parku Przemysłowym
Nowoczesnych Technologii. Ulica Metalowa zostanie wydłużona. Przy nowej jezdni pojawi się
chodnik, ciąg pieszo-rowerowy i pasy zieleni. Wartość prac to ponad 3 500 000 zł.

Ulica Metalowa zostanie wydłużona, ponadto powstanie ciąg pieszo-rowerowy,
chodnik oraz zatoka autobusowa.

W styczniu Stargard zdobył już
prawie 23 000 000 zł dofinansowania na kompleksowe dozbrojenie ponad 20 hektarów PPNT.
Przedłużona ul. Metalowa połączy kolejne tereny inwestycyjne
z już istniejącymi. – W tym roku
rozpoczęliśmy następny, gigantyczny etap uzbrajania działek w
PPNT. Ponad 20 kolejnych hektarów jest przygotowywanych do
przyjęcia nowych firm. Zdobyte
redakcja@dziennikstargardzki.pl

teraz dofinansowanie powoduje, że
trwające uzbrajanie działek będzie
kompletne. Jestem przekonany, że
może się to przełożyć na dalszy dynamiczny rozwój całego Stargardu
– mówił prezydent Rafał Zając.
Nową drogę od chodników
oddzielą pasy zieleni. Po jednej
stronie wykonany zostanie szeroki na 3,5 m ciąg pieszo-rowerowy. Z drugiej strony przechodnie skorzystają z chodni-

Chociwel
18 i 19 kwietnia druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociwlu wzięli udział w akcji dostarczania maseczek ochronnych do
osób starszych oraz niepełnosprawnych. Przez dwa dni druhowie
dostarczyli maseczki do około 200 mieszkańców Chociwla.

ka. Dodatkowo na przedłużonej
ul. Metalowej pojawi się zatoka
autobusowa, a jezdnię zakończy
wlot do ronda. Inwestycja poza
poprawą funkcjonalności terenów w PPNT, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych i kierowców w tym miejscu. Projekt został dofinansowany w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Prace powinny zakończyć
się w przyszłym roku.
Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii ma około 850
hektarów powierzchni. W sumie
zatrudnionych jest tam przeszło
4000 ludzi. Dzięki dostosowaniu
następnych działek dla biznesu
w PPNT mogą pojawić się nowe
przedsiębiorstwa, a co za tym
idzie – kolejne miejsca pracy dla
stargardzian.
Info UM/opr red

Marianowo
Wolontariuszki z Marianowa szyją maseczki ochronne. Pierwsza
partia 100 sztuk została przekazana do sklepu z przeznaczeniem dla
osób starszych i potrzebujących pomocy a także dla opiekunów środowiskowych.

Stara Dąbrowa
Gmina Stara Dąbrowa zarezerwowała w swoim budżecie kwotę
50. 000 zł na wykonanie projektu oraz uruchomienie przydomowej
oczyszczalni ścieków, przy szkole podstawowej w Chlebówku. Projekt oczyszczalni ma być gotowy do końca maja. Zadanie ma zostać
zrealizowane w wakacje. Inwestycja ułatwi funkcjonowanie placówki, a także wpłynie na działania proekologiczne.
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Powołali nowy Zespół Doradczy ds. seniorów

Kościół św. Jana żegna swego kapłana

Rozpoczną w Stargardzie III kadencję
Prezydent Miasta Stargard powołał Zespół Doradczy do spraw seniorów. Kadencja poprzedniego zespołu upływa w bieżącym roku, zespół działa w
trakcie dwuletniej kadencji od 2016 roku. W związku z tym na podstawie zarządzenia powołano nowy skład zespołu, złożony z 13 członków. Dodajmy, że stargardzcy seniorzy pracy Zespołu zapewniają m.in. organizację Stargardzkich Dni Seniora, czy też utworzenie Stargardzkiej Karty Seniora.

Zespół Doradczy ds. Seniorów jest pomysłodawcą m.in. Stargardzkich Dni Seniora

Rozwijanie wsparcia i aktywizacja seniorów jest jednym
z celów szczegółowych Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Miasta Stargard
na lata 2014-2020, a funkcjonowanie Zespołu Doradczego

ds. Seniorów jednym z działań
ujętych w Programie „Stargard
Przyjazny Starzeniu”. Powoływany przez Prezydenta Miasta na 2-letnią kadencję Zespół
Doradczy ds. Seniorów działa
od 2016 roku i jest organem o

charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie kształtowania spójnej polityki senioralnej.
Członkami Zespołu są osoby reprezentujące organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób
starszych. To z wniosku Zespo-

łu miasto podjęło m.in. inicjatywę włączenia Sieci Miast i Gmin
Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia, organizuje Stargardzkie Dni Seniora
oraz wdrożyło Stargardzką Kartę Seniora. W związku z upływającą kadencją Zespołu, proponuje się powołanie Zespołu
na III kadencję. Zespół Doradczy Prezydenta Miasta Stargard
ds. Seniorów, jako organ opiniodawczo-doradczy i pomocniczy
w zakresie dotyczącym kształtowania spójnej polityki senioralnej, służącej wspieraniu i aktywizacji osób starszych, a także integracji, w tym międzypokoleniowej powołuje się w następującym składzie: Agnieszka
Hołubowska (Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie), Anna
Cokan (Zarząd Koła Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie), Stanisław Bartosik (Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Stargardzie), Stanisław Januszewski (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Stargardzie), Monika Winiec-

ka-Zgórska (Oddział Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Stargardzie), Danuta Bojarska (Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie), Andrzej Janicki (Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koło nr 13
w Stargardzie), Edward Stawiński (Stowarzyszenie Emerytów i
Rencistów Policyjnych, Koło nr
13 w Stargardzie), Jadwiga Dąbrowska (Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie),
Joanna Suleja (Stowarzyszenie
„Potrzebny Dom” w Stargardzie), Wanda Wysocka (Oddział
Rejonowy Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Stargardzie), Maria Kmiecik-Gałaguz (Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie), Ryszard
Skąpski (Stargardzki Związek
Weteranów Lekkiej Atletyki).
Kadencja Zespołu trwa dwa lata,
Zespół może opracować Regulamin swojej pracy, natomiast obsługę techniczną i organizacyjną
Zespołu zapewnia Wydział Polityki Społecznej.
KR

Kolejna firma wsparła stargardzkich medyków
Branddex przekazał pogotowiu ratunkowemu 140 profesjonalnych kombinezonów ochronnych i 100 masek. Stroje zmniejszą ryzyko zarażenia
lekarzy i ratowników koronawirusem.
Wartość kombinezonów i
masek to około 15 000 zł. Zostały przekazane bezpłatnie.
Zapotrzebowanie na konkretne stroje ustalono z dyrekcją pogotowia. Kombinezony
i maseczki będą wykorzystywane podczas udzielania pomocy osobom z podejrzeniem
zarażenia koronawirusem. Ratownicy wyjeżdżający do takich zgłoszeń muszą zachować
szczególną ostrożność. W czasie epidemii potrzebują jeszcze
więcej tego typu zabezpieczeń.
Stroje przekazane przez firmę
Branddex są profesjonalne –
mają wszystkie atesty i mogą
być wykorzystywane przez
służby medyczne.
Branddex ma siedzibę w
Stargardzie. Firma została założona w Niemczech, a od
1994 r. działa w Polsce, produkując wyroby ogniochronne wykorzystywane w budownictwie. Ich produkty powstają z wykorzystaniem nowocze-

snych technologii. Charakteryzują się trwałością i wysoką
jakością wykonania. Firma posiada dwa piece testowe, w których wykonywane są wstępne
próby trwałości wyrobów odpornych na ogień.
W naszym mieście wiele
przedsiębiorstw przyłączyło
się do walki z koronawirusem.
Filter i Klippan uszyły już setki
maseczek, fartuchów i pościeli, które trafiły m.in. do szpitala w Stargardzie. Również miasto przekazuje stroje ochronne wszędzie tam, gdzie teraz
są najbardziej potrzebne. Maseczki szyją też osoby prywatne, parafie, członkowie fundacji, klubów i stowarzyszeń. Z
kolei Straż Miejska otrzymała tego typu zabezpieczenie
od działającego w Stargardzie
sklepu Bricomarche. Wsparcia
udzielają też twórcy lokalnej
gastronomii, dostarczając posiłki służbom medycznym.
Info UM/opr red
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W Niedzielę Zmartwychwstania odszedł
do wieczności ks. Józef Milewski
Tuż po zakończeniu Eucharystii
trumna z ciałem ks. Józefa została
przewieziona na Podlasie, do miejscowości Kołaki Kościelne, gdzie
ks. Józef spoczął w rodzinnym grobie, obok rodziców i siostry, żegnany tam przez biskupa łomżyńskiego
Janusza Stepnowskiego.
Ks. Józef przyszedł na świat 26
stycznia 1929 r. w Saniach-Dąb.
Święcenia kapłańskie otrzymał 15
kwietnia 1956 r. w Poznaniu z rąk
arcybiskupa Walentego Dymka. W

ciągu lat swego kapłaństwa służył
m.in. w Ziębicach, Bydgoszczy,
Poznaniu, Szczecinie. W 1969 r.
został on mianowany Ekonomem
Domu Głównego w Poznaniu, zaś
w 1972 pełnił posługę referenta
przy Kurii Generalnej do spraw
duszpasterstwa emigracyjnego. Od
2001 roku był rezydentem w parafii
św. Józefa w Stargardzie, gdzie
wspierał kapłanów m.in. posługą w
konfesjonale.
Piotr Słomski

Ks. Józef Milewski

Msza żałobna za duszę śp. Ks. Józefa, w związku z kwarantanną, odbyła się przy udziale biskupa Henryka Wejmana, kapłanów na czele z ks. Krzysztofem Wąchałą, proboszczem parafii i siostrami zakonnymi. Homilią w imieniu braci kapłańskiej, żegnał księdza Józefa, posługujący jeszcze do niedawna jako
proboszcz ks. Adam Staszczak.
Księża Chrystusowcy żegnają swojego współbrata śp. ks. Józefa Milewskiego

Kolegiata zostanie wyremontowana
Podpisano umowę z wykonawcą prac i jednocześnie przekazano plac budowy. Wartość
inwestycji w kolegiacie wynosi aż 17 250 000 zł.

- To epokowe wydarzenie w historii Stargardu i projekt ogromnej
skali. Kolegiata jest jednym z najważniejszych zabytków w Polsce i
jednym z najpiękniejszych gotyckich kościołów w kraju. Inwestycja
to duże wyzwanie, a jednocześnie
ważny element zarówno historii, jak
i tożsamości lokalnej oraz promocji miasta – mówił prezydent Rafał
Zając.
Zakres prac w gotyckiej świątyni
– Pomniku Historii, jest bardzo szeroki. Dokończona zostanie modernizacja elewacji kościoła i dodatkowo będzie efektownie podświetlona. Wewnątrz budynku zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej
91 573 09 96

Taki tytuł nosi obraz słynnego polskiego malarza symbolisty Jacka Malczewskiego. To także tytuł wiersza, dla którego ten obraz jest
inspiracją autorstwa M Słomskiego. A ze wokół... znów wiosna...
dlatego oba utwory prezentujemy, w tym wydaniu naszej gazety.

W ubiegły czwartek 16 kwietnia odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Milewskiego, kapłana, który służył naszej wspólnocie przez dokładnie 20 lat. Swojego współbrata pożegnali kapłani na czele z ks. biskupem Henrykiem Wejmanem.

ks. dr Janusz Posadzy wraz prezydentem miasta Rafałem Zającem

Ratownicy pogotowia ratunkowego otrzymali maseczki i kombinezony ochronne od firmy Branddex

I znów wiosna...

redakcja@dziennikstargardzki.pl

i montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pojawią się także nowe
posadzki. Ściany zostaną odświeżone. Przeprowadzone zostaną także
prace konserwatorskie. Kolejny element projektu to zakup i montaż organów. Poprawi się również estetyka i funkcjonalność najbliższej okolicy świątyni. W ramach inwestycji
wykonany będzie chodnik. Wzdłuż
niego staną latarnie, co poprawi
bezpieczeństwo w tym miejscu.
- Cieszę się, że przetarg na tak
duży projekt wygrała firma lokalna.
Liczę też, że wśród podwykonawców znajdą się przedsiębiorstwa ze
Stargardu. Kompleksowy remont
kolegiaty to inwestycja na długi

czas. Przez lata będziemy korzystać
z pięknie odnowionej świątyni. W
pozyskanie środków na ten cel zaangażowało się wiele osób. Wszystkim bardzo dziękuję – mówił ks. Janusz Posadzy, proboszcz parafii pw.
NMP Królowej Świata.
Właściciel firmy, która zajmie się
remontem, podkreśla, że Konsart
już od dłuższego czasu interesował
się tym najcenniejszym zabytkiem
w naszym województwie. – Zapewniam, że udział w tej inwestycji
będą brali także stargardzcy przedsiębiorcy. Trzy lata, które mamy na
wszystkie prace, to bardzo dużo.
Myślę, że mieszkańcy będą mogli
wcześniej podziwiać kolegiatę w
nowym blasku – mówił Jerzy Hołojuch.
Wykonawcą prac w kolegiacie
jest spółka Konsart ze Szczecina.
Remont ma potrwać do początku
drugiego kwartału 2023 r. Wartość
inwestycji to 17 250 000 zł. Na ten
cel pozyskano z Unii Europejskiej
ponad 14 500 000 zł. Wsparcia finansowego udzielił też Stargard
przekazując niemalże 3 000 000 zł.
Info UM/opr red

I znów wiosna

Kolorem jak kołem się toczy
Kalejdoskop dziurą tu w płocie
Obrazek w nim skrzy uroczy
A wszystko wyrosłe na błocie?
Listki zielenią zaśmiały
Słoneczne biorąc kąpiele
Koty gdzieś się podziały
Pąków szukają już trzmiele
Ciężarów spragniona okara
Posłusznie garbu uchyla
Gospodarz spokojem niezdara
Panna się pędzlom przymila
Piętę zalotnie wystawi
Kloszem sukiennym się zdobi
Może fatygant się zjawi ?
Może w ogrodzie coś zrobi ?
Ścieżyną przyjdzie wprost z miasta
Wiejskiej złakniony przestrzeni
Panna upiecze mu ciasta
Wiosna mu psychę odmieni.

Marek Słomski 20.04.2020 r.
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Kącik Młodych
Poetów

W maju rusza rekrutacja
do przedszkoli
W tym roku rekrutacja do 7 przedszkoli miejskich w Stargardzie rozpocznie się 4.05. (poniedziałek). W związku z epidemią koronawirusa dokumenty można składać drogą elektroniczną,
wysłać pocztą lub umieścić w skrzynkach znajdujących się przed wejściem do konkretnych placówek. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 18.05. (poniedziałek).
W tym terminie dokumenty powinni złożyć zarówno rodzice lub opiekunowie dzieci, które idą do przedszkoli
po raz pierwszy, jak i kontynuujących
naukę w roku szkolnym 2020/2021.
Wzory wniosków i oświadczenie można znaleźć na stronie www.stargard.pl.
O przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola miejskiego mogą się
ubiegać wyłącznie osoby zamieszkujące w Stargardzie. Do składanych dokumentów trzeba w związku z tym

dołączyć kserokopię lub skan Stargardzkiej Karty Mieszkańca albo ksero/skan złożonej osobiście w Urzędzie
Skarbowym pierwszej strony deklaracji
podatkowej - koniecznie z pieczęcią
wpływu do US. Można też posłużyć
się zeznaniem z portalu Twój e-PIT.
W tym przypadku konieczne jest
załączenie Urzędowego Poświadczenia
Odbioru.
Lista osób przyjętych do przedszkoli
opublikowana będzie 4.06. (czwartek).

Z kolei rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 22.06. (poniedziałek).
W tym roku dokumenty najlepiej
złożyć, ograniczając kontakt – poprzez
e-mail, pocztę lub wrzucając do skrzynek bezpośrednio przy placówkach.
Wnioski można także dostarczyć osobiście, ale w takim przypadku należy wcześniej zadzwonić i umówić się z
pracownikami przedszkola.
Info UM/opr red

Żłobek Leśna Polana
W tym roku z powodu epidemii koronawirusa dokumenty będą przyjmowane drogą
elektroniczną – rekrutacja@zlobek.stargard.pl. Nadal zamknięte są obie siedziby placówki, zarówno na os. Zachód, jak i przy ul. Z. Krasińskiego 5.
Zgłoszenia przyjmowane będą
od 4.05. (poniedziałek) do 18.05.
(poniedziałek). Dotyczy to rodziców i opiekunów dzieci, które pójdą do żłobka po raz pierwszy oraz
kontynuujących opiekę. Ogłoszenie listy osób przyjętych zaplanowano 8.06. (poniedziałek). Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się

15.06. (poniedziałek).
Jeżeli w związku ze stanem epidemii rodzice lub opiekunowie
mają problem z uzyskaniem informacji o zatrudnieniu albo ze zdobyciem zaświadczenia lekarskiego,
będą mogli dostarczyć te dokumenty później. W takim przypadku do zgłoszenia należy dołączyć

oświadczenie.
W przypadku dalszego zamknięcia placówki terminy rekrutacji mogą zostać zmienione. Aktualne informacje a także niezbędne dokumenty można znaleźć na
stronie www.zlobek.stargard.pl.

W ramach cyklu pokonkursowego Turnieju Jednego Wiersza „O strunę z harfy Homera”, organizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie, prezentujemy wiersz
Magdaleny Grodzickiej z Zespołu Szkół nr 1 w
Choszcznie.
Myśli pustka ogarnęła,
Złości pełne serce płonie.
Nie minęła nawet chwila,
Trzęsą się jej blade dłonie.
Z żalu gardło mocno ściska,
Ręką szuka wina szklanki.
Jej karnacja bieli bliska.
Huk roznosi szkła kawałki.
Ból przeszywa każdą z kości.
Pali wnętrze, rozum tonie.
Dźwięk ją rani samotności,
Dłońmi chwyta swoje skronie.

COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

Felieton(ik)

Początek wiosny 2020 standardowo przypadł w tym roku w marcu, jednak nie wszyscy znają dokładną datę pierwszego dnia wiosny kalendarzowej i astronomicznej.
Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej i astronomicznej nie zawsze przypada na ten sam termin. Kalendarzowa wiosna 2020 zaczęła się 21 marca i jest to zawsze termin stały. W tym roku była to sobota.
21 marca to ulubiony dzień wszystkich uczniów, ponieważ wtedy właśnie obchodzimy Dzień Wagarowicza. Takie długie wolne jak teraz od szkoły z pewnością już wam się znudziło, ale do tej pory był
to z pewnością jeden z waszych ulubionych dni w roku szkolnym.
A wiecie, dlaczego występują różnice między pierwszym dniem wiosny kalendarzowej a astronomicznej? Ma to związek z ruchem słońca.
Astronomiczna wiosna rozpoczyna się zawsze w momencie równonocy wiosennej, inaczej zwanej
przesileniem wiosennym (dzień i noc mają dokładnie taki sam czas trwania - po 12 godzin) i trwa aż
do przesilenia letniego (najdłuższego dnia w roku).
Astronomiczna wiosna może zaczynać się 20 lub 21 marca.
W 2020 roku pierwszy dzień wiosny astronomicznej wypadł w piątek, 20 marca.
Nie wiem czy wiecie, ale bardzo ciekawe jest to, że z biegiem lat astronomiczny początek wiosny będzie wypadał coraz wcześniej.
W 2048 roku prawdopodobnie może to być już 18 marca.
Z kolei za niecałe 100 lat, dokładnie w 2102 roku, pierwszy dzień wiosny może
wypaść nawet 13 marca. Ciekawe prawda?
Oczywiście mamy już wiosnę od miesiąca, ale niestety dalej #zostańwdomu.

pozyskać 26 700 zł wsparcia.
Inwestycje realizowane dzięki takiemu wsparciu są bardzo
zróżnicowane i dotyczą niemal wszystkich dziedzin funkcjonowania Stargardu – mówił
prezydent Rafał Zając.
Dzięki unijnemu wspar-

Czy znacie pana NIE-UDA-CI-SIĘ ?

W jego bandzie jest jeszcze PAN LUSTERECZKO, PANI UTKA, PANI
URODA ZEWNĘTRZNA, PAN NIERÓWNOŚĆ.
Jest to pan , który dowodzi tą bandą. Podrzuca do kieszeni, plecaków i butów wszystkich dziewczynek małe kamyki.
Kamyki te powodują , że dziewczynki nie mogą oderwać się od
ziemi, ponieważ wszystko dla nich staje się cięższe.
Jak już mają te kamyki w swoich kieszeniach nie potrafią zrealizować swoich planów, nie chce im się robić tego co sprawiało im do
tej pory przyjemność.

Mały artysta

Niczym róże schnie powoli.
Wzrok swój wznosi w stronę lustra.
Ból zanika, serce stoi.
Sine robią się jej usta.

Info UM/opr red

Na szczęście jest jeszcze pan CHCIEĆ –TO -MÓC, który jest odpowiedzialny za tkanie skrzydeł, które pomagają realizować nam
wszystkim swoje marzenia.
Wszyscy mamy takie skrzydła, ale nie wiemy o ich istnieniu. Są to
niewidoczne skrzydła, które unoszą nas nad ziemią właśnie wtedy
gdy spełniamy swoje marzenia.
Jeśli zaciekawiła was
ta
banda
dziwnych
ludzi,
zachęcam do
przeczytania książki
pt. „ Dziewczynki latają wysoko”
Raquel Diaz
Reguera.
Pięknie zilustrowana
i dająca do

To zarówno dofinansowania, jak i pożyczki na inwestycje. Dzięki tym funduszom wsparcie otrzymają m.in. najstarsi mieszkańcy naszego miasta,
najmłodsi stargardzianie oraz przedsiębiorcy. W PPNT kompleksowo uzbrojonych zostanie 20 ha terenów inwestycyjnych, a powietrze będzie
miało lepszą jakość.

- Zespół profesjonalistów z
Urzędu Miejskiego i naszych
jednostek sumiennie pracuje nad pozyskiwaniem pieniędzy zewnętrznych. Podsumowanie każdego kwartału roku
udowadnia ich skuteczność. W
I kwartale 2020 roku udało się

Co w trawie piszczy

Wiosna, ale #zostańwdomu

Miasto pozyskało ponad 26 milionów na inwestycje

Dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz możliwe jest przeprowadzenie wielu inwestycji w mieście
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ciu możliwa jest ogromna inwestycja w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. Projekt polega na uzbrojeniu działek, co zwiększy dostępność tych obszarów zarówno dla przedsiębiorców,
jak i pracowników oraz kontrahentów. Tereny dedykowane
będą przede wszystkim małym
i średnim przedsiębiorcom,
ale dynamiczny rozwój parku
stwarza także dobre miejsce dla
dużych firm. Kolejna inwestycja w PPNT to przedłużenie ul.
Metalowej. Dzięki temu uzbrojenie działek będzie kompletne.
Środki zewnętrzne to także
wsparcie dla osób starszych. W
ramach wieloletniego programu
„Senior+”
dofinansowane
zostały dwa kluby – na os.
Lotnisko i os. Kluczewo oraz
Dzienny Dom „Senior+” przy
ul. Limanowskiego. Pieniądze
trafiły też do Żłobka Miejskiego.
Z kolei w stargardzkich
szkołach
podstawowych
zaplanowano
dodatkowe
zajęcia sportowe z elementami

gimnastyki
korekcyjnokompensacyjnej.
Ćwiczenia
poprowadzą wykwalifikowani
instruktorzy. Wezmą w nich
udział uczniowie w wieku od
7 do 15 lat. Dzięki dotacjom
zorganizowane zostaną także
regaty o Błękitną Wstęgę, które
organizuje Młodzieżowy Dom
Kultury.
W tym roku kolejne pieniądze zostaną przeznaczone na
dożywianie
podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Projekt to zarówno darmowe posiłki dla dzieci w szkolnych stołówkach, jak
i zasiłki oraz bony żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Środki zewnętrzne zostały również wykorzystane na prace pielęgnacyjne w Parku Chrobrego.
Dzięki pożyczce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
wykona modernizację instalacji odpylania spalin jednego z
kotłów. Spółka efektywnie wykorzystuje zdobyte wsparcie.
W zeszłym roku kredyt umoż-

liwił budowę nowych przyłączy
i węzłów cieplnych, sieci ciepłowniczych, a także kotłowni
w całym mieście.
Przedsiębiorcy z naszego
miasta od lat korzystają z pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE i JEREMIE2. Projekt
realizowany przez Stargardzką
Agencję Rozwoju Lokalnego
także w tym roku otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. JEREMIE to pożyczki na
preferencyjnych warunkach. Są
przeznaczone przede wszystkim na inwestycje dla firm z
sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Stargard pozyskuje fundusze
z różnych źródeł. Są to zarówno pieniądze z Unii Europejskiej, jak i wsparcie z programów rządowych. Inna forma
zdobycia środków to pożyczki i
darowizny. Na decyzję w sprawie dofinansowania czekają już
kolejne złożone wnioski. Ich
wartość to prawie 13 500 000 zł.

myślenia książka
dla dziewczynek
i nie tylko z pewnością
pomoże
wam zrealizować
wszystko to czego
do tej pory myślałyście, że nie jesteście w stanie zrealizować ani tego
osiągnąć. To taki
książkowy motywator, który polecam serdecznie w
tym roku szkolnym.

Info UM/opr 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”

44. rewolwer kowboja
45. kurort nad jeziorem
Tyberiadzkim (Izrael)
46. obiektyw bez wad aberracji
47. podgorzelec, kaczka
norowa, (Tadorna tadorna)
48. krewny po matce
49. żelazny środek transportu
50. dawniej używany był
do narkozy
51. górne kły jelenia
52. skóra na cholewki
53. miejsce triumfu Scypiona
afrykańskiego pierwszego
54. najszybszy galop
55. szopa na rudę.
Poziomo
56. syntetyczny środek
znieczulający
57. malowidło ścienne
58. jesionowy człowiek Odyna
59. włóczęga
60. ptak, dama niebieskobrzucha z rodziny papug
61. konwencjonalna
grzeczność

62. przezwyciężenie
63. bogacz, władca
64. mieszkanka Urugwaju
65. stan w Indii
66. pętelka robiona szydełkiem
67. wzniosły czyn
68. tymczasowy budynek
69. święty ptak Egiptu
70. uszkodzenie urządzenia
71. uosobienie tęczy
72. miasto w płd. Jordanii
73. dawne określenie żeglugi
powietrznej
74. stolica Wenezueli
75. miasto w Katalonii
(Hiszpania)
76. jap. sztuka walki
77. punkt górowania słońca
78. dzielnica Kórnika
79. Irena dla bliskich
80. ździebełko
81. kelner dawniej
82. przepowiednie wygłaszane
przez proroków
83. babiloński bóg, opiekun
pisma

84. opiekun młodych
małżeństw
85. Ace of ...
86. język władzy totalitarnej
87. do zagięcia
88. tu założysz konto
89. miasto w USA
90. nacjonalistyczna organizacja niemiecka z XIX w.
91. Józef, malarz polski
92. wyniesienie na tron
93. owad
94. wyspa w Tonga
95. marka telewizorów
96. przydrożna wierzba
97. imię Sadata, polityk z Egiptu
98. córka Rebogini prawdy
99. jednostka pracy
100. Jeremy, sławny
aktor („Dom dusz”)
101. tkanina jedwabna
102. Don ..., kochanek.
PODPOWIEDŹ
ABILENE, FIAKIER, HYMEN,
MAIK, MANRESA, UHLA
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

24. ludowy zwyczaj witania
wiosny
25. ptak wyjadający bydłu
pasożyty
26. łaska dla siedzących
27. układ nitek wzdłuż tkaniny
28. stolica Kenii
29. romb na karcie
30. samiec rysia
31. góry od Francji po Słowenię
32. na mapie pogody
33. rzeka w Wlk. Brytanii,
dopływ Ouse
34. miasto w Birmie
35. za krótka dla pracusia
36. gatunek sardyny
37. wartość emitowanych
banknotów
38. Lew (zm.1901),
rosyjski tancerz
39. ptak z rzędu kaczkowatych
40. zastój
41. wydzielają nektar
w roślinach
42. bawół z Celebesu
43. karcz, karpa
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Dyżur nocny

Pionowo
1. jedna z walut
2. rodzaj gonitwy
3. miasto w Ugandzie
4. Pola – aktorka
5. dorożkarz
6. z Nagłowic
7. skóry z tchórza
8. auto ze Szwecji
9. sztuka w języku martwym
10. dramat Stanisława
Grochowiaka
11. pagórek polodowcowy
12. nóżka kociaka
13. polski aparat fotograficzny
14. Jakow, pianista radziecki
15. córka Kadmosa i Harmonii
16. starogrecki instrument
szarpany
17. mgła nad łąką
18. wódka ze śliwek
19. gatunek tapira
20. poręczyciel
21. skórzany powyżej bioder
22. rzeka Goleniowa
23. cenny metal

1
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91 573 89 99
91 577 63 55
91 578 56 16 lub
91 834 27 44
91 573 89 99
91 578 38 74
91 573 21 90

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

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

redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEPIS

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

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

Roladki schabowe duszone w
sosie cebulowym z grzybami
Składniki:

6 plastrów schabu
6 plastrów boczku lub
szynki szwarcwaldzkiej
3 łyżki musztardy
sól, pieprz
2 cebule
2-3 ogórki kiszone
2-3 łyżki mąki
garstka suszonych borowików
2 łyżki smalcu
6 wykałaczek

Przygotowanie:

Plastry schabu rozbijamy
cienko pod płatem folii spożywczej. Każdy płat mięsa solimy i

oprószamy pieprzem, następnie smarujemy musztardą. Rozkładamy plasterki boczku, na to
po kawałku cebuli i kiszonego
ogórka. Zwijamy w roladkę i na
koniec spinamy wykałaczką.
Roladki obtaczamy w mące
i obsmażamy na rumiano na
mocno rozgrzanym smalcu.
Obsmażone roladki przekładamy do rondla.
Na tym samym tłuszczu szklimy pokrojoną w piórka cebulę,
przekładamy do roladek. Następnie dodajemy namoczone grzyby wraz z wodą, w którą
były moczone.
Dusimy pod przykryciem do
miękkości około 45 minut.

ogłoszenie

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

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

NIERUCHOMOŚCI
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
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
Peugeot diesel 206 HDI, ekonomiczny, zarejestrowany, kupiony w salonie 2003, przebieg 196 tys. Tel. 502 561 366
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
Kurki odchowane 600539790
Ziemniaki paszowe. 608 01 39
95
Sprzedam 13 ha ziemi ornej,
kombajn Volvo S830 – 3 m,
siewnik , rozsiewacz nawozu duński, słomę w kostkach
3 zł/sztukę. Tel. 608 791 487
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 ae-

romat 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
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

USŁUGI
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 glazurniczo ogólnobudowlane, płytkowanie,
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie, regipsy, panele kompletne wykończenia
wnętrz. Tel. 537 275 547
Prace elektryczne. 607 729
933
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.
Regulacja, naprawa, konserwacja okien i drzwi. Tel. 695
181 070
Usługa transportowa pojazdy o ładowności 1,5 tony
oraz 6ton. Tel. 796 767 980
Roboty
wykończeniowe: regipsy, malowanie,
szpachlowanie, panele,
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 oferty, legalnie
737 451 825 lub 737 -886919 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. 515-716908
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 - junkers-bosch
niemiecki
do mieszkania,domu z
gwarancja serwisowa
cena od 1.000zl tel 691
686 772

STAROSTA STARGARDZKI
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.
65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Starostwa Powiatowego
w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat.
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Ziemomyśl B, gmina Dolice oznaczona numerem geodezyjnym działki 93 o ogólnej powierzchni 16,38 ha.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz stronie internetowej
www.powiatstargardzki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej od 21 kwietnia 2020 r. do 12 maja 2020 r.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w
Starostwie Powiatowym w Stargardzie ul. Skarbowa 1, pok. nr
210 (tel. 91/ 48 04 945).

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

POGOTOWIE
WODOCIĄGOWE

91 578 35 80
519 546 992
(całodobowe)
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24-29.4.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

24.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
25.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle
Zachód A7 ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodników, schodów i wykonanie utwardzeń
terenu na Osiedlach Stare Miasto i Chopina w Stargardzie. SIWZ można uzyskać w biurze Administracji Os. Stare Miasto. Dodatkowe informacje pod nr
( 91/834-55-92 lub www.spoldzielniastargard.pl.
Oferty należy składać do 28.04.2020r. do godz. 830
w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 28.04.2020r.
o godz. 900.
Zarząd SM

26.04.2020
„Apteka Numer Jeden”
ul. Piłsudskiego 16
tel.91-391-79-17

mgr farm.

27.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
28.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
29.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
30.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

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

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

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

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

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

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

ZATRUDNI

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT
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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Kadra DPS w Dolicach otrzymała gogle i przyłbice ochronne
Elementy do tych najbardziej potrzebnych w czasie pandemii środków ochrony osobistej powstają dzięki zaangażowaniu kadry pracowni informatycznej Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie. Wyposażenie gogli oraz przyłbic produkowane jest przez drukarki 3D stanowiące wyposażenie pracowni.
Ich obsługą zajmują się nauczyciele stargardzkiej „Piątki”.
Pierwsze „wydrukowane” w
ten sposób przyłbice trafiły w do
szpitala w Stargardzie.
Kolejna partia przyłbic i gogli
została przeznaczona dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Dolicach. Impulsem do
ich wyprodukowania przy użyciu szkolnych drukarek 3D stały się medialne doniesienia o potrzebie zaopatrzenia DPS- ów w
środki ochrony. Przyłbice i gogle
powstałe staraniem nauczycieli pracowni informatycznej ZS 5
przekazano Oli Stereńczak, dyrektor DPS w Dolicach.
Zaangażowani w akcję nauczy-

ciele z pracowni informatycznej
stargardzkiej „Piątki” podkreślają, że realizacja całego przedsięwzięcia okazała się możliwa
dzięki współpracy z Centrum
Modelowania Przestrzennegospółką działającą w Goleniowie,
która dostarcza szkole tworzywa,
niezbędnego do produkcji środków ochrony osobistej.
W tych wyjątkowych okolicznościach podopieczni oraz kadra DPS w Dolicach objęci są
szczególną ochroną. Powiat Stargardzki sprawujący bezpośredni
nadzór nad DPS Dolice, zdecydował o przyznaniu dodatko-

wych środków finansowych na
zakup odzieży ochronnej i płynów do dezynfekcji. Po wprowadzeniu procedur i obostrzeń zabezpieczających podopiecznych
przed COVID- 19, nadal zapewniona jest opieka lekarska i pielęgniarska oraz kontakt z lekarzem
rodzinnym- w obecnej sytuacji
możliwy w formie konsultacji telefonicznych. W placówce przebywa obecnie 60 osób. Ze względów bezpieczeństwa podopiecznych, DPS w Dolicach do odwołania jest również zamknięty dla
odwiedzających.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Członkowie Związku
Kup
bilet
do
kina
Niewidomych szyją maseczki
i wykorzystaj go
później

Dzięki uprzejmości kadry informatycznej ZS nr 5 kadra z DPS w Dolicach otrzymała
gogle i przyłbice ochronne

Kolejni stargardzianie dołączają do akcji szycia maseczek. Wsparcia w walce z koronawirusem udzielają członkowie stargardzkiego koła Polskiego Związku Niewidomych. Uszyli już ponad 500 masek wielokrotnego użytku. Wszystkie trafiły tam, gdzie
w tym trudnym czasie są najbardziej potrzebne.
Maseczki zostały bezpłatnie
przekazane głównie do przychodni, ale także do sklepów
i osób prywatnych. To jedna z najprostszych i jednocześnie skutecznych form ochrony
przed zarażeniem koronawirusem. – Maseczki są uszyte z wytrzymałego materiału, mają też
gumki. Można ich używać wielokrotnie. Wystarczy wyprać w
gorącej wodzie, a po wysuszeniu wyprasować. Dziennie szy-

jemy około 50 masek. Udało się
już przekazać ponad 500 sztuk
na terenie całego miasta, a w
planach mamy kolejne – mówił Zbigniew Mycyk, pomysłodawca akcji i prezes Polskiego
Związku Niewidomych koło w
Stargardzie.
W szycie zaangażowała się
także Barbara Mycyk, która na
co dzień prowadzi Klub Aktywności Twórczej przy PZN.
W tym szczególnym czasie po-

stanowiła wykorzystać swoje
umiejętności do wsparcia stargardzian w walce z epidemią.
Materiał, z którego robione są
maseczki, pochodzi od sponsorów. Jak mówią organizatorzy, teraz najbardziej potrzebna jest gumka, najlepiej o szerokości 5-7 mm. Jeżeli ktoś miałby możliwość przekazania tego
typu materiału, może zadzwonić pod nr 608 342 190.
Info UM/opr red

Z powodu epidemii koronawirusa kino w Stargardzkim
Centrum Kultury zostało zamknięte. To miejsce chętnie
odwiedzane przez mieszkańców w różnym wieku – w bogatym repertuarze każdy możne znaleźć coś dla siebie.
Ruszyła akcja #wspieramykinapolskie, w ramach której
kinomani kupują bilety do wykorzystania później. Dzięki temu stargardzianie mogą wesprzeć ulubione kino w
tym trudnym czasie.

Nauczyciele ZS nr 5 szyją maseczki
Sytuacja związana z epidemią koronawirusa staje się coraz bardziej odczuwalna. Rośnie
liczba zachorowań zarówno w naszym województwie jak i w Polsce. W związku z tym
wzrosło zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej.
Sytuacja jest niekorzystna dla
szpitali, domów opieki społecznej, dla których brak maseczek może mieć poważne konsekwencje i utrudniać ich funkcjonowanie.
Nauczycielki Zespołu Szkół
nr 5 w Stargardzie przyłączyły
się do akcji szycia maseczek dla
pracowników służby zdrowia
oraz pracowników zatrudnionych w szkole.
Do szycia maseczek wykorzystywane są na maszyny do szycia, które znajdują się na wyposażeniu pracowni krawieckich w
Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
Arkadiusz Popiołek

Do akcji szycia maseczek przyłączyły się również nauczycielki z ZS nr 5

E-bilety są do kupienia na
stronie www.wspieramy-kina.
pl. To bardzo proste. Wystarczy
wskazać na mapie województwo, a następnie wybrać z listy konkretne kino. Bilet na seans 2D do kina SCK kosztuje 18
zł. Można kupić dowolną liczbę
wejściówek do wykorzystania
po ponownym otwarciu placówki. Po płatności zamawiający
otrzymuje na swój e-mail kod,
który zostanie później wymieniony na bilet. Do akcji przyłączyło się już kilkadziesiąt kin z
całej Polski. Warto teraz wesprzeć ulubione miejsce, żeby po
powrocie do normalności również mogło kontynuować działalność.
Kino SCK cieszy się popularnością wśród stargardzian.
Oprócz bieżącego repertuaru,

mieszkańcy chętnie korzystają również z akcji specjalnych.
Najmłodsi miłośnicy filmu raz
w miesiącu spotykają się na seansie Stargardzkich Dzieciaków
Kinomaniaków. Ostatnie środy
miesiąca to okazja do spotkania
w kobiecym gronie w ramach
cyklu „Ali-Babki, czyli alibi na
wieczorne wyjście do kina w tygodniu dla każdej fajnej babki”.
Damska część widowni sama
dobiera repertuar, a na uczestniczki czekają także konkursy z
nagrodami. Miłośnicy kina na
wysokim poziomie organizują Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, a dla najbardziej
wymagających przygotowano
seanse w ramach Kina Studyjnego.
Info UM/opr red
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