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Problem z odpadami z kwarantanny

Oświadczenie prezydenta w sprawie wyborów

Kronika strażacka

Coraz więcej pożarów Nie pozwalajmy na podziały!
traw i nieużytków
W okresie od 14 do 28 kwietnia stargardzcy strażacy odnotowali łącznie 79 zdarzeń. Wśród nich było 59 pożarów, 17 miejscowych zagrożeń i 3 fałszywe alarmy.

27 kwietnia strażacy z OSP w Starej Dąbrowie gasili pożar nieużytków w miejscowości Storkówko

Zgłoszenia dotyczące pożarów najczęściej dotyczyły palących się traw i nieużytków oraz
pożarów przewodów kominowych.
18 kwietnia strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chociwlu gasili pożar przewodu kominowego, do którego doszło w miejscowości Brudzewice.
24 kwietnia strażacy z
Chociwla pomagali strażakom
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starej Dąbrowie w gaszeniu
pożaru stogu słomy. Do zda-

rzenia doszło w miejscowości
Chlebówko. Kilka dni później
(27 kwietnia) strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Dąbrowie zostali zadysponowani do miejscowości Storkówko. Tam doszło do pożaru
nieużytków. W wyniku pożaru
spłonął 1 ha traw.
Ponadto w minionym okresie strażacy gasili pożar pomieszczeń gospodarczych. Do
takich zdarzeń doszło w Chociwlu oraz w miejscowości Lublino.
red

Niedźwiedź, Gmina Kobylanka

Cofając zahaczył o
słup energetyczny

Przez wszystkie lata mojej
pracy w stargardzkim samorządzie cieszyłem się, że jedyne polityki, jakimi się zajmuję,
to polityka gospodarcza, inwestycyjna, społeczna, oświatowa, kulturalna, sportowa, przestrzenna czy rozwoju. Starałem
się nie obciążać i nie wikłać
spraw stargardzkich w spory
prowadzone przez poszczególne partie. Kierowałem się zawsze interesem Miasta i obowiązującym prawem, a nie moimi poglądami czy uprzedzeniami. Ze smutkiem obserwuję do jak głębokich podziałów
między Polakami doprowadziły spory nieodpowiedzialnych
polityków i mediów.
Obecnie trwa niestety siłowa próba ustawienia na tym
froncie głupiej i wyniszczającej walki właśnie samorządów
i samorządowców. Dzieje się
to w czasie, w którym powinniśmy skupiać się wyłącznie

Rafał Zając - prezydent Stargardu

na wsparciu polskich rodzin w
walce z epidemią oraz ze skutkami gospodarczymi i społecznymi przyjętego przez Państwo
modelu reakcji na ten stan.
Takim, niejako, testem przynależności do określonej strony sporu ma się stać udostępnienie – bądź odmowa udostępnienia – Poczcie Polskiej
danych mieszkańców.
Chcę więc tą drogą, drodzy Stargardzianie, przekazać
Wam, że nie stawiam Stargardu i Was po jakiejkolwiek stro-

nie takiej czy innej barykady.
Was też proszę, żebyście nie
dawali się ustawiać przeciwko
sobie. W poczuciu odpowiedzialności za Wasze dane osobowe i za przestrzeganie prawa
przy ich udostępnianiu, wystąpiłem do PP o przedstawienie
właściwej podstawy ich wniosku. Stwierdzam jednocześnie,
że obecny takiej podstawy nie
stwarza.
Chciałbym podkreślić, że jeśli organy państwa zamierzają przeprowadzić wybory korespondencyjne w tym czy innym terminie – które dobrze
przygotowane mają przecież
wiele zalet – powinny stworzyć
właściwe fundamenty prawne
do ich organizacji. Wówczas
zniknie pokusa i podstawa do
dzielenia w tej sprawie samorządów i mieszkańców na zwolenników czy przeciwników, na
naszych i obcych.
Rafał Zając Prezydent Stargardu

Osobówka zderzyła się
z ciągnikiem rolniczym
W miniony wtorek (28 kwietnia) w miejscowości Krąpiel doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciągnika rolniczego.
ni mieszkaniec Gminy Stargard. W pojazdach znajdowali się tylko kierowcy, obaj byli
trzeźwi i odmówili przewiezienia do szpitala w celu wykonania badań.
Na miejscu zdarzenia obecne
były dwa zastępy Państwowej
Straży Pożarnej ze Stargardu
oraz 1 zastęp Ochotniczej Stra-

Osoby skierowane na kwarantannę zobowiązane są do
pozostawania w domu przez
określony czas. Kwarantanna odbywana w domy wymaga wsparcia zewnętrznego. Zakupy dla takich osób
robią pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
a dostarcza je Straż Miejska.
Radna Rady Powiatu Elżbieta
Szumska zauważa, że na tym
kończy się łańcuch pomocy.
- Nikt chyba nie przewidział,
że istnieje też problem wynoszenia śmieci. Osoby przebywające na kwarantannie nie
mogą wyjść z mieszkania w
celu wyrzucenia śmieci, grożą
im kary w postaci wysokich
mandatów- zwróciła uwagę radna. Elżbieta Szumska
zastanawia się, co więc mają
zrobić wskazani mieszkańcy z gromadzącymi się śmieciami, ponieważ Straż Miejska wystawionych za drzwi
śmieci nie odbiera. - Śmieci, szczególnie odpady biolo-

giczne gniją, co grozi kolejnymi zakażeniami. Ponieważ
jest to problem wszystkich
osób poddanych kwarantannie, bardzo proszę o sprecyzowanie przepisów i zaleceń dotyczących tej sprawyzwróciła się radna do Starosty
Stargardzkiego.
Iwona Wiśniewska, Starosta Stargardzki, podziękowała radnej Elżbiecie Szumskiej za zwrócenie uwagi na
problemy mieszkańców objętych kwarantanną domową. Starosta poinformowała,
że organizacja odpadów od
osób przebywających w kwarantannie została określona
w Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora
Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w
czasie trwania pandemii/epi-

demii). Zgodnie z tymi wytycznymi za odbiór odpadów
wytworzonych przez osoby
przebywające w kwarantannie odpowiadają właściwe
miejscowo Urzędy Miejskie
i Gminne. Odbiór takich odpadów powinien odbywać się
nie rzadziej niż raz na 7 dni.
- Z informacji uzyskanych z
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Stargardzie wynika, że odpady są odbierane zgodnie z
harmonogramem i bez zakłóceń- poinformowała Iwona Wiśniewska. - Do tej pory
nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego również informacje o
problemach z pozbywaniem
się odpadów przez osoby będące w kwarantannie. Jak
zapewnia Urząd Miejski w
przypadku zgłoszenia takich
problemów zostaną podjęte
odpowiednie działania- dodała Starosta Stargardzki.
Wytyczne Ministerstwa Klimatu są szczegóło-

Co z dożywianiem w czasie epidemii?

red

W zeszłym tygodniu Ministerstwo Edukacji ogłosiło, że zajęcia
w przedszkolach i szkołach pozostają zawieszone do 24 maja. Podczas normalnie trwającego roku
szkolnego prawie setka dzieci ze
Stargardu objęta jest programem
dożywiania realizowanym przez
Urząd Miejski. Szkoła to dla tych
dzieci nie tylko edukacja, ale czasem jedyne miejsce, w którym
mogą zjeść ciepły posiłek w ciągu dnia. W marcu Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało wytyczne dla wojewodów, które zezwalają na zamianę posiłków otrzymywanych
dotychczas w szkole. W myśl roz-

Jak poinformował podkom.
Krzysztof Wojsznarowicz, oficer prasowy stargardzkiej Policji
41-letni kierowca cysterny niefortunnie cofając uderzył w słup
energetyczny, który w wyniku
uderzenia przechylił się. Kierowca był trzeźwy.
Na miejscu zdarzenia działali strażacy z Kobylanki oraz ze
Stargardu a także Policja i pogotowie energetyczne.
Kierowca cysterny cofając uderzył w
słup oświetleniowy
91 573 09 96

redakcja@dziennikstargardzki.pl

porządzenia obiad w szkole może
zostać zastąpiony posiłkiem z dowozem do domu, świadczeniem
pieniężnym na zakup posiłku lub
żywności albo świadczeniem w
postaci produktów żywnościowych.
Elżbieta Mielowska, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie poinformowała, że w związku z okresowym zawieszeniem
zajęć szkolnych posiłek na terenie szkoły nie jest realizowany.
Obecnie dożywianiem w Stargardzie objętych jest 97 dzieci. Dzieci przebywając w domu zapewnione mają posiłki przez

we, ponieważ o to postulowały firmy wywożące odpady i
samorządy organizujące ich
odbiór. Podano w nich m.in.
że maseczki czy rękawiczki
stosowane w miejscu pracy,
komunikacji miejskiej czy w
trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Co
do odpadów wytwarzanych

w miejscach izolacji lub kwarantanny resort każe stosować zasadę, żeby takie odpady traktować jak komunalne.
Dodano jednak, że ze względu na «brak potwierdzonych
ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa
na powierzchniach różnych
materiałów wchodzących w
skład odpadu» należy z takimi odpadami postępować,
zachowując „należyte środki
ostrożności”.
MP

Trasa Stargard-Szczecin

Prawie 100 dzieci objętych jest programem dożywiania w szkołach realizowanym przez
Miasto. Co w sytuacji, kiedy zajęcia w placówkach są zawieszone na tak długi czas, jak
obecnie?

ży Pożarnej w Suchaniu, policja oraz ratownicy medyczni,
którzy na miejscu udzielili pomocy poszkodowanym.
Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. 53-letni
kierowca Mazdy został ukarany 500 złotowym mandatem
karnym.

W miniony poniedziałek
(27 kwietnia) w miejscowości Niedźwiedź doszło
do nietypowego zdarzenia,
kierowca cysterny zahaczył
o słup energetyczny.

red

Czas epidemii koronawirusa rodzi problemy, z którymi do tej pory nie mieliśmy styczności. Radna Elżbieta Szumska zwróciła uwagę na problem
wynoszenia śmieci przez osoby, które pozostają w kwarantannie. Kto ma to robić i jakie stosować procedury?

DK 10 Krąpiel

Jak poinformował podkom.
Krzysztof
Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej Policji 52-letni kierujący pojazdem osobowym marki Mazda nieprawidłowo wyprzedał jadący przed nim pojazd. W wyniku tego doszło
do zderzenia z ciągnikiem rolniczym, którym jechał 35-let-
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opiekujące się nimi rodziny. Nie
odnotowano zgłoszeń, by dzieci
pozostawały bez ciepłego posiłku- poinformowała Elżbieta Mielowska. - Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pandemią w
rodzinach 42 dzieci zwiększono
dotychczas otrzymywaną wysokość świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności, aby
wspomóc budżet domowy rodzin
i zrekompensować brak ciepłego
posiłku w szkole. Kwota o jaką
zwiększono świadczenie jest adekwatna do sytuacji materialnej
rodzin- dodała Zastępca Dyrektora MOPS w Stargardzie.
Jak poinformował stargardzki
ośrodek żadna z rodzin, korzystających dotychczas z posiłków
w szkole, nie zgłaszała potrzeby
otrzymania pomocy w innej formie, niż zaproponowana przez
ośrodek na czas pozostawania
dzieci w domu. Pozostałe rodziny
nie były zainteresowane innymi
formami wsparcia, gdyż z posiłku
korzystają tylko, gdy dziecko jest
w szkole. - Po powrocie dzieci do
szkół realizacja wsparcia zostanie
wznowiona- poinformowała Elżbieta Mielowska.
MP

Dachowanie
osobówki na
wysokości Motańca
W minioną niedzielę, 26 kwietnia na Drodze Krajowej nr
10, na wysokości miejscowości Motaniec doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego.
Jak poinformował podkom.
Krzysztof Wojsznarowicz, oficer
prasowy stargardzkiej policji do
zdarzenia doszło przed godziną 17.
Kierujący jadący w stronę Szczecina najprawdopodobniej źle się
poczuł, w wyniku czego stracił pa-

nowanie nad pojazdem. Zjechał na
pobocze, gdzie doszło do dachowania pojazdu.
Kierowca doznał niegroźnych
obrażeń ciała. Ratownicy medyczni
na miejscu zdarzenia udzielili mu
pomocy. Kierujący był trzeźwy.

Kierujący stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego doszło do dachowania. Foto. Stoją!Stargard.
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Sekretarz miasta komentuje

Ważna decyzja Rady Miejskiej

Wyborów 10 maja nie da się przeprowadzić!

Milion złotych na ratowanie miejsc pracy
Przy 22 głosach za i 1 przeciw, Rada miejska w Stargardzie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok. Za sprawą podjętej uchwały milion złotych zostanie przekazane na rzecz lokalnych przedsiębiorców, a środki zostały wygenerowane z Budżetu obywatelskiego.
Jak zaznaczał prezydent Rafał Zając, nie oznacza to, że Budżet Obywatelski nie będzie realizowany, a jedynie zostanie przeniesiony w czasie. Na
kiedy? Zależeć to będzie od sytuacji ekonomicznej.
Jak mówił podczas sesji prezydent Rafał Zając, zmiana w budżecie miasta to przede wszystkim przeznaczenie 1 000 000 zł na
ratowanie miejsc pracy mieszkańców i wsparcie płynności naszych
lokalnych przedsiębiorstw. To teraz absolutny priorytet. Niektóre
inwestycje mogą poczekać. Ogólnokrajowy kryzys gospodarczy
wywołany przez epidemię koronawirusa spowodował, że także w
Stargardzie konieczne są oszczędności. Radni Rady Miejskiej podjęli decyzję o przełożeniu na później realizacji kilku projektów
Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Miasto intensywnie pracuje nad uzupełnieniem
oferty rządowej dostępnej dla
firm. – Bezpośrednia pomoc finansowa od nas jest potrzebna tym
przedsiębiorcom, którzy nie mogą
uzyskać wsparcia ze strony rządu. Stargardzka Agencja Rozwoju
Lokalnego bez czekania na kolejne rozwiązania państwowej tarczy

antykryzysowej podjęła negocjacje z Zachodniopomorską Agencją
Rozwoju Regionalnego. W efekcie
jesteśmy na ostatniej prostej do pozyskania pieniędzy z województwa. Razem z naszym wkładem
mogą to być aż 4 000 000 zł dla
stargardzkich przedsiębiorców –
mówił prezydent Rafał Zając. Pieniądze w formie preferencyjnych
pożyczek trafią przede wszystkim do lokalnych mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw. Takie
wsparcie pomoże właścicielom
firm przetrwać najtrudniejszy
czas. O więcej szczegółów dotyczących zmian w budżecie dopytywał radny Krzysztof Kozłowski,
który zagłosował przeciw zmianom w budżecie miasta. - Moim
zdaniem informacja jest bardzo
ogólna, a uważam, że przed podjęciem tego typu zmiany musimy poznać szczegóły, choćby nawet pewne objaśnienia, dlatego prosiłbym
o szersze wyjaśnienie tego planowanego przesunięcia. Na Komisji

nie uzyskałem wszystkich informacji i miałem nadzieję, że będę
miał to uzupełnione mailem, ale
tak się do dzisiaj nie stało – mówił Krzysztof Kozłowski. Jak zaznaczał prezydent Stargardu troska o ochronę miejsc pracy i firm
w naszym mieście powoduje konieczność odłożenia w czasie realizacji niektórych mniejszych
inwestycji. Chodzi o projekty ze
Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – m.in. o budowę
placu zabaw, montaż budek lęgowych, zajęcia edukacyjne czy budowę parkingu. Prezydent Rafał Zając zapewnia, że każda z
inwestycji doczeka się wykonania. - Spadek dochodów spowodowany epidemią jest nieuchronny, bo spadku płynności finansowej w wielu sektorach gospodarki
doświadczają również stargardzcy przedsiębiorcy. Uważam, że w
tej sytuacji, w której jesteśmy, dużo
ważniejsze niż budowa kolejnego
placu zabaw, budek lęgowych dla

Powiat utworzył szkoły branżowe II stopnia
W porządku obrad środowej sesji Rady Powiatu Stargardzkiego znalazły się projekty
uchwał w sprawie utworzenia szkoły branżowej II stopnia w Zespołach Szkół prowadzonych przez Powiat Stargardzki. W sumie utworzony trzy tego typu szkoły. Zmiany
obowiązywać będą od 1 września 2020 roku.

Branżowa szkoła II stopnia zostanie
utworzona m.in. w Zespole Szkół nr 1
im. Mieszka I

do branżowej szkoły II stopnia
przeprowadza się na rok szkolny
2020/2021. Utworzenie branżowej
szkoły II stopnia umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe w zawodzie nauczanym
na poziomie technika oraz utrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stop-

Prezydent Rafał Zając zapewniał, że zadania z Budżetu Obywatelskiego zostaną
zrealizowane w innym terminie

jeżyków, siłowni zewnętrznych przecież tej infrastruktury w mieście mamy naprawdę dużo – to nie
jest moment na to, żeby te inwestycje miały charakter priorytetowy. W związku z tym proponuję
w tych zmianach budżetu przesunięcie Budżetu Obywatelskiego zaplanowanego na ten rok – nie zarzucenie tych zadań, bo jeśli odbudujemy te możliwości finansowe to
do realizacji tych zadań wrócimy
w przyszłym okresie, szanując od-

dany na Budżet Obywatelski głos
mieszkańców i szanując również
starania poszczególnych inspiratorów tych zadań. Proponuję przesunięcie o pewien wektor czasu tych
zadań, a „uwolnione” środki w budżecie przeznaczyć na wydzielenie
miliona złotych i przeznaczenie
tego miliona na ratowanie płynności finansowej w firmach i ratowanie miejsc pracy – mówił prezydent Rafał Zając.

KR

Odeszli do wieczności...

Podpisano akty założycielskie
Trzy uchwały podjęte przez radnych zakładają, że z dniem września 2020 roku tworzy się dwuletnie branżowe szkoły II stopnia.
Utworzone szkoły nosić będą następujące nazwy: Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 w Stargardzie
(Park 3 Maja 2), Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Stargardzie
(ul. Ceglana 11), Branżowa Szkoła II Stopnia nr 5 w Stargardzie
(ul. Jana Śniadeckiego 4-6). Nowo
utworzone oddziały szkolne naturalnie wchodzić będą w skład istniejących Zespołów Szkół, odpowiednio: Zespołu Szkół nr 1 im.
Mieszka I w Stargardzie, Zespołu
Szkół Budowlano-Technicznych
w Stargardzie oraz Zespołu Szkół
nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie. Branżowe szkoły II stopnia
zostały utworzone i działać będą
od 1 września br. na podstawie art.
173 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne
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nia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować
naukę na studiach wyższych. Na
podstawie ustawy Prawo oświatowe zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych
specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych
oraz z oddziałami integracyjnymi
lub specjalnymi, szkół sportowych
i mistrzostwa sportowego, należy
do zadań własnych powiatu. Organ jednostki samorządu terytorialnego, zakładający szkołę lub
placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut.
Oba dokumentu zostały zawarte
w podejmowanych przez radnych
uchwałach dotyczących utworzenia szkół branżowych II stopnia.
Status określa m.in. to, że dyrektorami utworzonych placówek będą
obecnie sprawujący funkcje dyrektorzy poszczególnych Zespołów Szkół, w których utworzono
branżowe szkoły II stopnia.

Pochówki 29.04.2020
ZBIGNIEW BŁASZCZUK, lat 82, zmarł 25.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu
TERESA SURTEL, lat 91, zmarła 23.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
REGINA IGIELSKA, lat 79, zmarła 26.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
WŁADYSŁAWA KASZA, lat 88, zmarła 27.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 15.00 na Cmentarzu w Kluczewie
Pochówki 30.04.2020
EMILIAN SKONCEJ, lat 62, zmarł 25.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 9.00 na Starym Cmentarzu
ALINA LEW, lat 81, zmarła 26.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
ZDZISŁAW STRZELECKI, lat 76, zmarł 27.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 na Starym Cmentarzu
reklama

Bałagan wyborczy jaki obecnie panuje może doprowadzić tylko i wyłącznie do jednego, 10 maja wyborów nie będzie. Z praktycznego punktu widzenia nie da się ich przeprowadzić.

Przepychanki polityczne zostawiamy z boku i skupiamy się na
procedurach obecnie obowiązujących.
W tej chwili realizowany jest kalendarz wyborczy ustalony przez
marszałek sejmu, co z niego wynika?
Kwestia podstawowa – wybory w
systemie tradycyjnym.
Czy możemy je przeprowadzić
10 maja?
Niestety z uwagi na wprowadzone przez rząd zmiany do kodeksu
wyborczego oraz zawieszenie czynności dotyczących komisji obwodowych nie ma takiej możliwości. W
ustawie z dnia 16.04.2020 tzw. covidowskiej w art. 102 większość sejmowa wyłączyła możliwość ze stosowania część przepisów kodeksu
wyborczego, tym samym doprowadziła do sytuacji w której nie ma
możliwości realizacji poszczególnych punktów kalendarza wyborczego określonego przez marszałek
sejmu.
I tak po kolei, z godnie z kalendarzem:
- do dnia 10 kwietnia samorząd
zobowiązany był do publikacji obwieszczeń m.in. z informacjami dotyczącymi siedzib komisji obwodowych - z uwagi na wyłączenie tych
przepisów nie mógł tego zrobić,
- do dnia 19 kwietnia komisarz
wyborczy zobowiązany był do przekazania wyborcom w formie druku
bezadresowego informację o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania a także
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika -

z uwagi na wyłączenie tych przepisów nie mógł tego zrobić,
- do dnia 25 kwietnia wyborcy
wymieni w art. 53a § 1 kodeksu wyborczego powinni mieć możliwość
zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego – z uwagi na wyłączenie tego przepisu nie mają takiej możliwości,
- do dnia 1 maja wyborcy powinni mieć możliwość składania wniosków o sporządzenie aktów pełnomocnictwa – wyłączono ze stosowania możliwość głosowania przez
pełnomocnika.
Przechodząc do tematu komisji
obwodowych. Do dnia 19 kwietnia
komisarze wyborczy zobowiązani
byli do powołania obwodowych komisji wyborczych. Tak też się stało.
Komisje zostały powołane. Oczywiście tylko te, które mają składy
minimalne… Co dalej? po pierwsze komisarze nie uzupełniają składów komisji w których nie ma składów minimalnych co powoduje, iż
mamy w kraju wiele obwodów głosowania bez komisji, po drugie osoby powołane nie zostały o tym fakcie powiadomione, po trzecie nie
zwołano pierwszego posiedzenia
więc komisje nie mogły się ukonstytuować i po czwarte zawieszono,
nie realizuje się szkoleń dla członków komisji obwodowych.
Efekt? Nie ma komisji, nie ma
wyborów.
Przejdźmy zatem do projektu
ustawy z 6 kwietnia w sprawie tzw.
głosowania korespondencyjnego.
Zacznijmy może od sprawy, która w ostatnim czasie wywoływała
największe kontrowersje czyli spisy
wyborców. Jak wiemy poczta polska
zwróciła się z wnioskiem, z wadliwą
podstawą prawną, o udostępnienie
tych spisów od samorządów.
Wniosek pierwotny przesłany został 23 kwietnia. Załóżmy, że wniosek spełniałby wymogi prawne i samorządy przekazałyby te spisy, co
wówczas? Wówczas okazałoby się,
że 10 maja spisy wyborców są nieaktualne i pakiety wyborcze przekazane przez wielu wyborców potrak-

towane byłyby przez komisje obwodowe jako karty nieważne.
Dlaczego? ponieważ, zgodnie z
kalendarzem wyborczym (przypominam określonym przez marszałek sejmu) do 5 maja każdy z wyborców ma prawo do dopisywania się do spisu.. a poczta przypominam dysponowałaby danymi na
dzień 23 kwietnia. Zresztą takimi
dysponuje po przekazaniu rejestru
pesel przez Ministerstwo Cyfryzacji. One też są już nieaktualne. Bo
ruchy meldunkowe trwają cały czas.
Dlaczego doszło do tego zamieszania? Dlatego, że próbuje się w tej
chwili mieszać procedury i stosować
przepisy zarówno z obowiązującego
kodeksu wyborczego (odnoszącego
się do wyborów tradycyjnych) jak
i z projektu ustawy (odnoszącej się
do wyborów korespondencyjnych),
który nie ma mocy prawnej. Przepisy powinny tak to uregulować aby
po przekazaniu spisu wyborczego
do operatora pocztowego nie można było wprowadzać zmian do tego
spisu.
I taki sposób postępowania określony zostały w projekcie ustawy
tzw. korespondencyjnej… ale… i
znowu mamy ale. Projekt ustawy
zakłada, że spisy wyborców zostaną
przekazane operatorowi pocztowemu w dniu wejścia w życie ustawy.
Co to oznacza w praktyce? Ano tyle,
że operator pocztowy będzie mógł
otrzymać spisy wyborców najwcześniej 6 maja czyli… na cztery dni
przed wyborami.
Kolejna kwestia dotyczy powszechności wyborów. Biorąc po
uwagę art. 7 ust. 1 projektu ustawy
korespondencyjnej wyborca przebywający za granicą do 28 kwietnia (dzisiaj mamy 29…) miał możliwość zgłoszenia zamiaru głosowania. Termin minął, a więc wszyscy
przebywający na stałe zagranicą pozbawieni zostali możliwości wzięcia
udziału w wyborach 10 maja.
Kolejna kwestia pakiet wyborczy
czyli, koperty, karta do głosowania,
oświadczenie o osobistym i tajnym
głosowaniu oraz instrukcja głoso-

wania. Karty do głosowania ponoć
się drukują. Być może, nie wiem.
Co prawda nie obowiązują obecnie żadne przepisy z których wynikałaby możliwość zlecenia ich druku (dotychczasowe zostały uchylone przez wspomniany już art.
102), ale to się dzieje. Skupiam się
jedynie na oświadczeniu bo to jest
niezwykle ciekawa kwestia. Otóż
wzór oświadczenia ustalony został
Uchwałą PKW z dnia 3 września
2018 r. opublikowaną w Monitorze Polskim z dnia 11 października
2018 r. poz. 966 i co istotne art. 102
ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o
szczególnych instrumentach wsparcia z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie zawiesił stosowania tej uchwały bo w swojej treści
odnosi się do niestosowania przepisów Kodeksu wyborczego w zakresie ustalania przez PKW jedynie
wzoru karty do głosowania i zarządzenia przez nią ich druku. Przedmiotowa uchwała PKW, wykonująca delegację zawartą w art. 53g § 7
Kodeksu wyborczego, określa natomiast nie tylko wzór oświadczenia,
ale również sposób jego sporządzania. Zgodnie z brzmieniem § 4 ust.
2 uchwały PKW przygotowanie formularza oświadczenia jest wyłączną kompetencją obwodowej komisji
wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania, a co za tym idzie zgodnie
ze wzorem i treścią instrukcji zawartej na oświadczeniu to komisja
obwodowa wypełnia istotną część
formularza oświadczenia w tym
imię i nazwisko wyborcy, numer
pesel, nazwę przeprowadzanych
wyborów oraz datę wyborów. Pytanie więc brzmi, co zrobiono w przypadku oświadczeń o osobistym i
tajnym oddaniu głosu? Czy zlecono
ich druk mimo istniejących regulacji, których powtarzam nie zawieszono? Jeśli nie, bez tego oświadczenia pakietu wyborczego się nie
skompletuje.
Na koniec zostawiłem ponownie komisje obwodowe.
Zakładamy, że ustawa korespondencyjna wchodzi w życie 6 maja.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 projektu
ustawy komisarz wyborczy najpóźniej w 2 dniu po wejściu w życie
ustawy powołuje gminne komisje
obwodowe. Te do głosowania tradycyjnego, które już są powołane
(pamiętamy, że komisarz je powołał 19 kwietnia) przechodzą do lamusa. A więc od 6 maja (na cztery
dni przed wyborami) rozpoczynają się na nowo procedury dotyczące
powołania komisji, czyli najpierw
zgłoszenia kandydatów do komisji przez uprawnione komitety, następnie powołanie komisji, ewentualnie uzupełnianie składów. Mamy
już 8 maja (piątek – 2 dni do wyborów). Teraz należałoby rozesłać do
członków komisji powiadomienia o
pierwszym posiedzeniu i następnie
wyznaczyć termin ich szkolenia…
nie wiem może 9 maja zdążymy dostarczyć powiadomienia.
A przepraszam zapomniałbym...
po 6 maja należałoby też ustalić siedzibę komisji obwodowej, powiadomić mieszkańców po pierwsze
gdzie ona się znajduje, po drugie
o sposobie głosowania i miejscach
wyznaczonych do przekazania pakietów wyborczych. Co do pakietów, instrukcji głosowania i ich kolportażu nie będę się wypowiadał bo
to wszystko zostanie określone w
rozporządzeniach wykonawczych,
które wydane zostaną... po 6 maja,
na cztery dni przed wyborami…
Tak to mniej więcej wygląda z
praktycznego punktu widzenia…
Dedykuję ten wpis przede wszystkim tym, którym się jeszcze wydaje,
że to samorządy cokolwiek komplikują…
Jako praktyk z wieloletnim doświadczeniem wyborczym uprzejmie informuję, że moje oczy takiego proceduralnego bałaganu nie widziały. Tu już nic na głowie nie stoi.
My jesteśmy otwarci na współpracę
i realizację swoich zadań i nakładanych obowiązków tylko dajcie nam
szansę na ich realizację…
Zdzisław Rygiel, sekretarz
miasta i przewodniczący rady
powiatu

Stargardzianie chętnie kupują produkty lokalne
Mieszkańcy naszego miasta coraz chętniej korzystają z platformy zakupowej kupujlokalnie.pl, gdzie dostępne są zamówienia z odbiorem własnym lub dowozem. Możliwy jest zakup
atrakcyjnych bonów do wykorzystania w późniejszym terminie. W tym trudnym czasie warto okazać wsparcie lokalnym przedsiębiorcom, wybierając stargardzkie produkty i usługi.
W związku z epidemią koronawirusa wiele sklepów i punktów usługowych musiało ograniczyć albo zupełnie
zawiesić działalność. To duże wyzwanie przede wszystkim dla małych firm.
Wybierając produkty i usługi przedsiębiorców z naszego miasta, chronimy miejsca pracy w Stargardzie. Dzię-

KR

91 573 09 96

redakcja@dziennikstargardzki.pl

ki wsparciu klientów będą mogli wrócić do normalnej pracy po zakończeniu epidemii.
Obsługa serwisu www.kupujlokalnie.stargard.pl jest bardzo prosta. Internauci wybierają spośród kilku tematycznych zakładek – m.in. zakupy,
transport, gastronomia i edukacja. Po

wybraniu jednej z opcji pojawia się spis
firm wraz z odnośnikami do ich stron
zewnętrznych i fanpage’ów. W ten
sposób mieszkańcy mogą z łatwością
skontaktować się z wybranym sklepem
i sprawdzić, jak bezpiecznie skorzystać
z oferty.
Wielu przedsiębiorców przygoto-

wało specjalne zniżki dla użytkowników platformy, dlatego warto regularnie odwiedzać platformę kupujlokalnie.stargard.pl. Część produktów można zamówić z odbiorem własnym lub
dostawą. Inną opcją wsparcia lokalnego biznesu jest zakup bonów do wykorzystania później.

Właściciele kolejnych stargardzkich
firm cały czas mogą dołączać do serwisu. Wystarczy wysłać wypełniony formularz (do pobrania poniżej) na adres
e-mail: kupujlokalnie@um.stargard.
pl lub zgłosić się bezpośrednio na stronie www.kupujlokalnie.stargard.pl.
Info UM/opr red
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Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Chociwlu

Radni jednogłośnie nadali nazwę:
Podczas sesji Rady miejskiej radni podjęli decyzję o nadaniu 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.

Rondo przy Kluczewie nosić będzie nazwę Ronda Solidarności Rolników Indywidualnych

maja 1981 roku została zarejestrowana pierwsza w historii Polski chłopska organizacja związkowa – Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, powstała z połączenia trzech rolniczych związków zawodowych:
NSZZ Rolników Indywidual-

nych „Solidarność Wiejska”,
NSZZ „Solidarność Chłopska”
i Chłopskich Związków Zawodowych. Wydarzenie to, wieńczyło długoletni spór chłopski, gdzie w następstwie strajków doprowadzono do podpisania Porozumień Ustrzyckich, wynikiem których było
zatrzymanie i przeciwstawie-

nie się zbiorowej kolektywizacji gospodarstw. Rolnicy wywalczyli wówczas, m.in. zagwarantowanie indywidualnej
własności ziemi oraz swobodę jej sprzedaży i nabywania,
a także zrównanie praw indywidualnych gospodarstw rolnych z rolnictwem państwowym i spółdzielczym. Jednak
po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego związek został zdelegalizowany. Działał w podziemiu do
kwietnia 1989 roku. Solidarność wiejska od samego początku odgrywała bardzo ważną rolę w obaleniu ustroju komunistycznego w Polsce oraz
dbała o tożsamość i jedność
rolników. Historyczne zasługi
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” dla wolnej
Polski, wpisują się w ciąg osiągnięć wielkiego ruchu Solidarnościowego lat osiemdziesiątych XX wieku. Działalność
Związku w pierwszych latach
XXI wieku odegrała również

niebagatelną rolę w procesie prywatyzacji polskich cukrowni, która doprowadziła do powstania spółki Skarbu Państwa Krajowa Spółka
Cukrowa S.A. Nazwa Rondo
Solidarności Rolników Indywidualnych funkcjonująca w
przestrzeni
publicznej pozwoli na upamiętnienie zasług jakie wniósł
NSZZRI „Solidarność” dla
przemian
społeczno-politycznych w
kraju. Zaproponowane we
wniosku o nadanie nazwy
rondo, położone w Stargardzie w ciągu drogi publicznej
ul. Władysława Broniewskiego przy zjeździe na drogę krajową nr 10 w kierunku Bydgoszczy, położone na działce
nr 31/10 w obrębie 20, aktualnie nie posiada nazwy. Radni jednogłośnie zdecydowali o
nadaniu nazwy dla opisywanego ronda.
KR

Kobylanka

Dolice

Można już spacerować
po promenadzie

Będą laptopy
dla najbardziej
potrzebujących

W trakcie pandemii przez kilka tygodni nie można było ze względów bezpieczeństwa
zarażenia koronawirusem spacerować po promenadzie nad Miedwiem w Morzyczynie.
Jednakże decyzją władz gminy Kobylanka, po konsultacjach odnośnie kwestii bezpieczeństwa w zakresie epidemiologicznym, zakaz ten został zniesiony i od środy spacer po
promenadzie jest już możliwy.

Promenada w Kobylance, dzień po otwarciu. Foto Stowarzyszenie ''Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców''

- Zgodnie z obietnicą, skonsultowałam kwestię udostępnienia
promenady z członkami gminnego zespołu zarządzania kryzysowego – informowała Julita Pilecka, wójt gminy Kobylanka - Zespół składa się z 14 osób (ze mną
włącznie), spośród których 10
opowiedziało się za otwarciem
promenady, a 2 były za utrzymaniem zakazu wstępu (z 1 nie udało się skontaktować). W związku
z tym podjęłam decyzję o odwołaniu zarządzenia i od środy 28
kwietnia wstęp na promenadę jest
dozwolony – mówiła J. Pilecka.
Przy okazji wójt Kobylanki informuje też, że od poniedziałku 4
maja wznowi działalność Gminny Punkt Zbiórki Odpadów.
(ps)

Gmina Dolice podpisała umowę na dofinansowanie w
wysokości 58.900 zł w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

Złożono już zamówienie na laptopy,
które wkrótce zostaną przekazane
najbardziej potrzebującym uczniom
oraz nauczycielom z terenu Gminy
Dolice

W ramach wspomnianego programu będą realizowane

działania mające na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o
wysokich przepustowościach.
Te działania wynikają z realizacji projektu grantowego pn.
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w
systemie kształcenia zdalnego.
- Obecnie zostało złożone
zamówienie na laptopy, które
wkrótce zostaną przekazane dyrektorom szkół i następnie trafią
do najbardziej potrzebujących
uczniów bądź nauczycieli szkół
z terenu Gminy Dolice – informuje urząd.
(ps)
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Wieści z gmin

Frekwencja wyniosła 24,31%

Rondo Solidarności Rolników Indywidualnych

Rada Wojewódzka Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”
ze Szczecina zwróciła się do
Prezydenta Miasta Stargard
z wnioskiem o nadanie nazwy w przestrzeni publicznej, upamiętniającej zasługi tego związku. W dniu 12
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Pomimo panującej epidemii, w wielu miejscach w naszym kraju mieszkańcy brali
udział w wyborach uzupełniających, do głosowania doszło także w powiecie stargardzkim, w gminie Chociwel. Przy frekwencji nieco ponad 24% do Rady Miejskiej dołączyły
nowe radne – Arleta Pietraszewska (wybrana bez głosowania) oraz Karolina Szczerba.
W niedzielę (26 kwietnia) odbyły się wybory uzupełniające
w Chociwlu. Podstawą do podjęcia decyzji o terminach wyborów uzupełniających były opinie
Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. W Chociwlu opinia służb sanitarnych
dotyczących organizacji wyborów uzupełniających była pozytywna. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie, oceniając możliwości przeprowadzenia wyborów w Chociwlu podkreślił, że „przy zastosowaniu
wszystkich wymaganych środków ostrożności, minimalizujących ryzyko zakażenia, w ocenie
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, przeprowadzenie wyborów
uzupełniających jest możliwe” jak przed wyborami informował
wojewoda. W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem
wojewody z 16 kwietnia, wybory
w Chociwlu odbyły się w minioną niedzielę. Dodajmy, że podczas wyborów uzupełniających
obowiązywały określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wyborcy zobowiązani byli
do zachowania wszelkich zasad
bezpieczeństwa tj.: w miejscach
publicznych obowiązuje zakrywanie ust i nosa (wskazana maseczka ochronna), co oznacza
zachowanie tego nakazu również w lokalu wyborczym podczas głosowania; zachowanie
bezpiecznych odstępów w lokalu wyborczym, tj. 1,5 m — 2 m w
odstępie od drugiej osoby (wyłączając osoby z najbliższej rodziny); użycie środka do dezynfekcji i założenie jednorazowych rękawiczek ochronnych - dostępnych w lokalu wyborczym dla
każdego wyborcy (wyrzucenie
ich do odpowiednich pojemni-

Karolina Szczerba została wybrana
nową radną w gminie Chociwel

ków); użycie jednorazowo przyborów piśmiennych dostępnych
w lokalu dla każdego wyborcy w
celu dokonania glosowania; zachowanie zasad głosowania tj.
właściwego oznaczenia kandydata na radnego Rady Miejskiej
w Chociwlu.

Arleta Pietraszewska była jedyną kandydatką a co za tym idzie została wybrana radną bez głosowania

Wybrano dwie nowe radne
Wybory w Chociwlu zarządzono w 2 okręgach wyborczych, w
których wybierano łącznie 2
radnych. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 325, karty do głosowania wydano 79 osobom, czyli frekwencja wyniosła 24,31%. Wszystkie
oddane głosy były ważne. Głosowania nie przeprowadzono w
okręgu wyborczym nr 5 obejmu-

jącym 1 mandat, gdyż zgłoszona
została tylko jedna kandydatura Arlety Pietraszewskiej, która tym samym została wybrana
radną. W okręgu wyborczym nr
12 mieszkańcy wybierali pośród
3 kandydatów, największą liczbę
głosów uzyskała (42 głosy) Karolina Szczerba. Nowo wybrana radna na co dzień pracuje w
Szkole podstawowej w Szczecinie, gdzie jest nauczycielką i wychowawczynią 5-latków. Skontaktowaliśmy się z nowo wybraną radną, która opowiedziała na
jakich kwestiach będzie chciała
się skupić podczas swojej kadencji. - Na pewno jestem otwarta na
wszelkiego rodzaju propozycje.
Od urodzenia mieszkam w Chociwlu, więc dostrzegam mnóstwo
rzeczy do zrobienia. Chciałabym
przede wszystkim stworzyć w centrum naszego miasta plac zabaw
z prawdziwego zdarzenia, bo w
ostatnim okresie niewątpliwie
przybywa dzieci, a nie ma takiego
fajnego miejsca. Na pewno wiele dróg w naszej gminie prosi się
o to aby je udoskonalić i poprawić jakość życia naszych mieszkańców. Mamy piękne jezioro, o
które warto byłoby zadbać; być
może przyciągałoby ono turystów
i może pracowało by też w jakiś
sposób na naszą gminę. Niewątpliwie przydałby się u nas również żłobek, sama mam maluszka
i liczę na pomoc w tej kwestii innych mam z naszego miasta. Na
pewno jest kilka kwestii, o które
podczas swojej kadencji chciałabym powalczyć. Mieszkańcy również mogą mieć jeszcze inne sugestie i mam nadzieję, że będą się ze
mną kontaktować, abym mogła
im na co dzień pomagać – mówi
Karolina Szczerba. Nowo wybranym radnym gratulujemy oraz
życzymy owocnej pracy na rzecz
mieszkańców gminy Chociwel.

Chociwel
W minionym tygodniu członkowie Koła PZW nr 6 „Okoń” wpuścili do jeziora w Chociwlu 300.000 sztuk narybku szczupaka.

Ińsko
Do Szkoły Podstawowej w Ińsku dotarło 21 komputerów w ramach programu Zdalna Szkoła. Program finansowany jest z budżetu Unii Europejskiej. Komputery przeznaczone są dla uczniów, którzy nie posiadają swoich urządzeń w domach.
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Dolice

Kto wyrzucił te śmieci?
W ostatnim czasie opinię publiczną w Dolicach zbulwersował fakt zaśmiecenia odcinka
drogi Morzyca-Moskorzyn odpadami budowlanymi. Policja oraz władze gminy Dolice
poszukują sprawców.
- Władze gminy oraz Policja w Dolicach poszukują osób, które we środę,
28 kwietnia, wyrzuciły śmieci na drodze Morzyca - Moskorzyn. Odpady pochodzą z budowy dachu z oknem poredakcja@dziennikstargardzki.pl

Takie śmieci zalegają przy drodze Morzyca-Moskorzyn

łaciowym firmy VELUX. Elementem
charakterystycznym jest dachówka ceramiczna firmy CREATON w kolorze
ciemnym – informują władze gminy.
(ps)

Kobylanka
W związku z epidemią koronawirusa i zakazu gromadzenia. Część
wiernych w miejscowości Niedźwiedź w Gminie Kobylanka uczestniczyła w nabożeństwie stojąc przed kościołem.
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Sprawozdanie finansowe szpitala za 2019 rok

Wyższy przychód o ponad 1,5 mln
Rada Powiatu Stargardzkiego w trakcie obrad XVI sesji przyjęła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2019 rok. Dyrektor Krzysztof Kowalczyk mówił podczas sesji m.in. o
tym w jaki sposób szpital podniósł jakość świadczeń. W sprawozdaniu znalazło się także szczegółowe zestawienie przychodów oraz kosztów działalności Zakładu.

Dyrektor szpitala Krzysztof Kowalczyk w trakcie zdalnej sesji Rady Powiatu Stargardzkiego

Podstawowym celem Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest udzielanie świadczeń w
zakresie stacjonarnej, doraźnej i
ambulatoryjnej specjalistycznej
oraz podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom
uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych
przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnych. Realizując swoje cele Zakład wykonuje zadania służące zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia. Podmiotem tworzącym dla SPWZOZ
w Stargardzie jest Rada Powiatu Stargardzkiego. Świadczenia
zdrowotne realizowane są przez
SPWZOZ w Stargardzie w czterech zakładach leczniczych, jednostkach i komórkach organizacyjnych, w których skład wchodzą: Szpital Specjalistyczny z
jednostką organizacyjną o nazwie Szpital Wielospecjalistyczny, w ramach której działa 13
komórek organizacyjnych; Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Diagnostyczna, posiadająca dwie jednostki organizacyjne w skład których wchodzą
łącznie 32 komórki organizacyjne; Szpital Rehabilitacyjny posiadający jednostkę organizacyjną o nazwie Szpital Rehabilitacyjny, w ramach której działają 2
komórki organizacyjne; Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacyjna posiadająca
jedną jednostkę organizacyjną
Zespół Rehabilitacji Ambulatoryjnej, w ramach której działają
2 komórki organizacyjne.
Podnieśli jakość świadczeń
W 2019 roku SPWZOZ w
Stargardzie poczynił szereg

działań mających na celu podniesienie jakości i dostępności
do udzielanych świadczeń w ramach działalności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, o
czym podczas sesji informował
dyrektor szpitala Krzysztof Kowalczyk. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji potrzeb oraz
posiadanego potencjału lokalowego w kompleksie przy ulicy Wojska Polskiego 27 podjęto decyzję o alokacji wybranych
komórek organizacyjnych. Dla
potrzeb poradni kardiologicznej dedykowano pomieszczenie,
zwiększono zatem ilość przyjęć
poprzez przesunięcie personelu oddziału chorób wewnętrznych do poradni. - W dedykowanym pomieszczeniu funkcjonowała pracownia endoskopowa. Takie działanie spowodowało, iż w jednym czasie w poradni
może udzielać świadczeń 3 lekarzy oraz można wykonywać diagnostykę ultrasonograficzną serca, badania wysiłkowe, a także
obsługiwać pacjentów, na rzecz
których wykonywana jest diagnostyka holterowska EKG i RR
– wyjaśnia Krzysztof Kowalczyk. Pracownia endoskopowa została przeniesiona do pomieszczeń wcześniej nie wykorzystywanych (pracownia hemodynamiki). Układ pomieszczeń (ergonomia) jest wybitnie
dostosowany do działalności
diagnostyczno-zabiegowej. W
tym zespole pomieszczeń znalazła również miejsce poradnia
gastroenterologiczna. Pod koniec 2018 roku w wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy w obszarze funkcjonowania
oddziału położniczo-ginekologicznego (zatrudnienie, obłożenie łóżek, zapotrzebowania na
świadczenie) podjęto decyzję o
zlokalizowaniu oddziału na jednej kondygnacji (oddział funk-

cjonował na dwóch piętrach).
Jak zauważa dyrektor szpitala pozwoliło to na kontynuację
działań w kierunku optymalizacji funkcjonowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
w 2019 roku. - W nieużytkowanym skrzydle po oddziale położniczo-ginekologicznym miejsce znalazła poradnia położniczo-ginekologiczna, urologiczna,
neonatologiczna, chorób naczyń.
We wrześniu 2019 roku zlokalizowano w kompleksie przy ulicy Wojska Polskiego 27, poradnie
specjalistyczne, które wcześniej
znajdowały się przy ul. Staszica,
a mianowicie poradnię dermatologiczną, poradnię gruźlicy i chorób płuc, a także poradnię medycyny pracy. Powyższe spowodowało m.in. uwolnienie budynku
B z lokalizacji przy ul. Staszica,
który jest zbędny do prowadzonej
działalności – tłumaczy Krzysztof Kowalczyk.
Plan finansowy SPWZOZ
Głównym płatnikiem usług
świadczonych przez stargardzki
szpital jest ZOW NFZ w Szczecinie. Realizacja płatności za
świadczone usługi następowała w cenach i ilościach wynikających z podpisanego kontraktu,
w terminach miesięcznych na
podstawie wystawionych przez
SPWZOZ faktur określających
ilość faktycznie wykonanych
w danym miesiącu świadczeń
w okresie od 1 stycznia do 31
grudnia 2019 roku. Plan przychodów na 2019 rok określono
na poziomie 54 907 687,00 zł,
wykonanie na dzień 31 grudnia minionego roku wyniosło 56
496 113,00 zł, co daje wskaźnik
wykonania 102,89%. Na uzyskanie wyższego od zaplanowanego przychodu w wysokości 1

561 219,00 zł z tytułu umów zawartych pomiędzy SPWZOZ
w Stargardzie a ZOW NFZ w
Szczecinie ogółem, wpływ miała przede wszystkim zapłata za
nadlimity z tytułu świadczeń
zdrowotnych zrealizowanych w
ramach umów finansowanych
poza umową system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) oraz świadczeń poza
ryczałtem (finansowanych w zależności od poziomu wykonania) w ramach umowy „sieciowej”. Najwyższy poziom zwiększenia przychodów z tytułu
przekroczenia ustalonego limitu świadczeń odnotowano w ramach umowy leczenie szpitalne.
Nadlimity oddziałów objętych
tą umową zostały wypracowane
na łączną wartość 560 118,00 zł,
z czego 298 911,00 zł wypracował Oddział Otolaryngologiczny, 261 207,00 zł Oddział Okulistyczny – Zespół Chirurgii Jednego Dnia (zabiegi usuwania
zaćmy). Z kolei koszty działalności operacyjnej planowo wynosić miały 62 450 963,00 zł,
wykonanie na 31 grudnia 2019
roku wyniosło 62 061 843,00 zł,
czyli wskaźnik wykonania wyniósł 99,38%. Na wykonanie
planu kosztów złożyły się m.in.
wynagrodzenia: medyczne (13
582 763,00 zł, tj. 100,69%), niemedyczne (5 475 741,00 zł, tj.
97,78%), dodatkowe świadczenia dla pielęgniarek, położnych,
ratowników medycznych i lekarzy (3 493 817,00 zł, tj. 98,55%).
W stosunku do planu wynagrodzenia wykonane zostały na poziomie 99,63%. Koszty wynagrodzeń uwzględniają przede
wszystkim koszty wynikające z
zawartych umów o pracę oraz

umów zleceń. Uwzględniony
został wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej
stawki godzinowej w 2019 roku
na mocy Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 września
2018 roku, wzrost wynagrodzeń
na mocy Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne
zatrudnionych w podmiotach
leczniczych, wzrost na mocy
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 roku
w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów
odbywających specjalizacje w
ramach rezydentury oraz Ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o
zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz niektórych innych ustaw,
a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia
2018 roku, w sprawie zmiany
rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Porównując zatrudnienie z
grudnia 2019 roku do grudnia
2018 roku z tytułu umów o pracę obserwujemy znaczący spadek zatrudnienia o 38,13 etatu
(m.in.: pielęgniarki o 8,13 etatu,
położne o 9,67, pracownicy gospodarczy o 8 etatu, opiekunowie medyczni o 3,33). Spadek
ten wynika z reorganizacji pracy
na oddziałach: rehabilitacji oraz
ginekologiczno-położniczym, a
także przejściem pracowników
na emerytury.

Papieros odchodzi do lamusa.
Walka z nałogiem przechodzi
do ofensywy
Już 20 maja ze sklepowych półek znikną
tzw. „mentole”. Czy zastąpią je e-papierosy
i czym różnią się od tych tradycyjnych?
Czy symbol XX wieku bezpowrotnie znika
z półek sklepowych? Jeszcze nie, ale póki co
wycofywane są papierosy mentolowe. Definitywnie ich koniec nastąpi już 20 maja tego
roku. Po tej dacie żaden palacz, a palących
jest w Polsce ponad 8 mln, nie kupi papierosów z tym dodatkiem smakowym w żadnym
kraju Unii Europejskiej, czyli także nie będą
one dostępne w pobliskim sklepie czy na stacji benzynowej. To wynik wdrożenia założeń
dyrektywy unijnej z 2016 roku, mającej na
celu walkę z nałogiem palenia poprzez wycofanie tych wyrobów tytoniowych , które uznano za bardziej atrakcyjne dla konsumentów.
Na tym etapie zabraknie papierosów aromatyzowanych, ale można się spodziewać, że to
jedynie pierwszy krok. Zdecydowana większość palaczy mentoli deklaruje bowiem, że
nie rzuci palenia po 20 maja, a jedynie wybierze inne papierosy lub produkty alternatywne
zawierające oczyszczony tytoń, a więc papierosy elektroniczne tzw. e-papierosy.

Prowadzone są setki badań w niezależnych
laboratoriach na całym świecie, w tym w Polsce. Prowadzi je m.in. prof. Andrzej Sobczak,
ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia, który
stwierdził, że e-papierosy są 23 razy mniej
szkodliwe od tradycyjnych. Są też skuteczniejsze w ograniczaniu nałogu palenia od np.
zastępczej terapii nikotynowej.
– Jeżeli nie możemy zmusić pacjenta do
odstawienia tytoniu, to powinniśmy stosować

Potencjał redukcji szkód, mniej pożarów
Firmy tytoniowe od lat szukają mniej szkodliwej alternatywy dla swoich produktów.

redukcję ryzyka. Z badań Amerykańskiej Agencji
Leków i Żywności oraz Narodowego Instytutu
Zdrowia w Wielkiej Brytanii wiemy, że poziom
sprawdzanych 53 substancji rakotwórczych
jest w niektórych przebadanych substytutach
niższy o 99,99 proc. – mówi dr Piotr Kuna, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
i alergologii z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Rezygnację z papierosów na rzecz e-papierosów popierają też strażacy. Statystyki Straży
Pożarnej mówią, że aż 30 tys. pożarów rocznie wywołują niezgaszone i niekontrolowane
niedopałki papierosów. Ekologowie również
zwracają uwagę na miliardy filtrów po papierosach zaśmiecających naszą planetę.
Co wdychamy?
W e-papierosach palacz wdycha odparowany
przez podgrzanie płyn – aerozol zawierający
nikotynę i substancje aromatyczne z podgrzewanego płynu (liquidu). Nie jest to dym, choć
powstająca przy okazji para wyglądać może podobnie do dymu nikotynowego. Nie zawiera ona
jednak substancji smolistych. Wśród użytkowników papierosów elektronicznych ich używanie
określa się jako „wapowanie”. Podkreślają oni
w ten sposób, że nie zaciągają się dymem. Płyny
do papierosów elektronicznych są wytwarzane
także w Polsce. Fabryka eSmoking Liquids pod
Ostrzeszowem to część globalnego koncernu
tytoniowego BAT, który zleca i prowadzi własne
badania bezpieczeństwa nowych produktów
w centrach badawczych i laboratoriach Quality
Control. Firma stosuje także rygorystyczne pro-

Lepiej rzuć palenie
Każda okazja jest dobra, by rzucić palenie.
Nawet zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. Jednakże nie każdy palacz jest w stanie
z dnia na dzień pozbyć się nałogu, nad czym
ubolewają lekarze, przy czym wielu z nich
zgadza się z opinią, że lepiej wprowadzić potencjalnie mniej szkodliwą alternatywę, a następnie we własnym tempie, stopniowo przyzwyczajać organizm pacjenta do uwolnienia
się od nikotyny.
Najgorszym rozwiązaniem dla palaczy jest
sięganie po papierosy pochodzące z nielegalnych wytwórni lub z przemytu. Ich skład jest
niekontrolowany i pozostaje wielką niewiadomą, a tym samym stanowią realne i niemal
pewne zagrożenie dla zdrowia i życia.
E-papieros może być alternatywą, która
ogranicza skutki tradycyjnego palenia, także
dla otoczenia, dla domowników.
Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą ich
kupić tak samo, jak tradycyjnych papierosów.

Dni Stargardu 2020 się nie odbędą

Miasto wywiesi jedynie flagi
Prezydent Miasta Stargard Rafał Zając wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminu obchodów Dni Stargardu 2020.
Wynika z niego, że ze względu na wprowadzony w naszym kraju stan epidemii, powyższa impreza nie będzie możliwa do przeprowadzenia w takiej
formie, w jakiej odbywała się dotychczas. Uroczystości obejmą jedynie wyniesie flag miasta na budynkach podległym samorządowi. Wszystko w
trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz z uwagi na uniknięcie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
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Historyczne Dni Stargardu w 2019 roku

W związku z ogłoszonym stanem epidemii organizacja imprez masowych oraz wydarzeń
kulturalnych, a także działalność
instytucji kultury, podmiotów
działających w obszarze sportu i edukacji została zawieszona. Zapisy Rozporządzenia Mi91 573 09 96

cedury GMP (Good Manufacturing Practice). Wypuszczane na rynek liquidy bazują na oryginalnych recepturach i wyłącznie dopuszczalnych
do konsumpcji składnikach i dodatkach.
Jednym z nowszych e-papierosów jest
Vype-ePen. Składa się z urządzenia do podgrzewania płynu oraz zamkniętych, wymiennych wkładów, do których nikotyna została
przygotowana w formie soli nikotynowych. Produkt został wielokrotnie przebadany i dopuszczony do użytkowania nawet na tak rygorystycznych rynkach jak USA czy Unia Europejska.

redakcja@dziennikstargardzki.pl

nistra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 roku w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wprost mówią o zakazie organizacji zgromadzeń w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku
– Prawo o zgromadzeniach tzn.

wszelkie zgromadzenia, których
liczba uczestników wynosi więcej niż 50 (wliczając w nią organizatorów) jest zakazana. Samorząd we współpracy ze służbami
podejmuje działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a tym samym ogra-

niczające jego skutki. Niestabilna sytuacja spowodowana ciągłym przyrostem zachorowań,
a także niemożność określenia
kiedy epidemia koronawirusa ustąpi powoduje, że wszyscy
stoimy w obliczu gwałtownego
pogarszania się perspektyw gospodarczych w Polsce i na świecie. Konieczna jest więc głęboka analiza planowanych w różnych obszarach funkcjonowania
Miasta Stargard działań, a co za
tym idzie wydatków. Jak zauważa magistrat, podkreślić należy,
że zamknięte instytucje kultury, obiekty sportowe nie realizują zaplanowanych przychodów z
działalności. Dlatego też nie będzie możliwości kontraktowania
usług i realizacji poszczególnych
imprez Dni Stargardu 2020.
Dbając przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców Stargardu, ale także mając na uwadze odpowiedzialność za stan finansów Miasta i organizatorów
poszczególnych imprez decyzja

o ograniczeniu części oficjalnej
obchodów święta Miasta jest konieczna. Na czym ma polegać
to ograniczenie? Otóż część oficjalna tegorocznych obchodów
Dni Stargardu obejmować będzie wyłącznie podniesienie lub
umieszczenie flagi miasta Stargard na budynkach organów
jednostek samorządu terytorialnego, a także samorządowych
jednostek organizacyjnych oraz
instytucji kultury. W zarządzeniu prezydenta jest także mowa
o tym, że zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji do przekazania informacji dyrektorowi
Stargardzkiego Centrum Kultury, prezesowi Ośrodka Sportu i
Rekreacji, dyrektorowi Muzeum
Archeologiczno-Historycznego
oraz dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury o przebiegu
oficjalnych obchodów w ramach
Dni Stargardu 2020.
KR
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Remonty dróg powiatowych
Pogoda sprzyja realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych pracom, związanym z
bieżącym utrzymaniem nawierzchni. ZDP zarządza siecią dróg o długości przekraczającej 500 km. Od pierwszych dni kwietnia ekipy drogowców realizują na zlecenie ZDP
harmonogram wiosennych prac remontowych.

Poseł Jarosław
Rzepa przekazał
laptopa i tablet
Obowiązek nauki w formie zdalnej spadł nagle na uczniów
i nauczycieli, razem z pandemią koronawirusa. W tej sytuacji nie było czasu na przygotowania, choćby w postaci
zapewnienia odpowiedniej ilości sprzętu. Kłopoty z wystarczającą ilością sprzętu komputerowego są widoczne
także w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Stąd
każda pomoc dla podopiecznych jest tu na wagę złota.

Ekipy remontowe przeprowadzają roboty naprawcze na drogach powiatowych

Ekipy remontowe
usuwają
uszkodzenia i uzupełniają ubytki
w jezdni na odcinkach dróg powiatowych w pobliżu Dobrzan,
Krzemienia, Bytowa oraz w Starej
Dąbrowie, Białuniu i Chlebowie.
Prace utrzymaniowe wykonano
również w miejscowości Długie, Biała oraz w Sownie. Ubytki
w jezdni uzupełniane są grysem i
masą bitumiczną na zimno. Drogowcy czyszczą także studzienki
kanalizacji deszczowej, remontują chodniki oraz wymieniają
zniszczone znaki. Tego typu prace

wykonano m.in. w Dobrzanach i
Pęzinie. Prowadzona jest również wycinka krzewów, utrudniających widoczność na poboczu
jezdni. Uporządkowane zostały w
ten sposób pobocza dróg w Trąbkach, Szadzku oraz na odcinku z
Karkowa do Kani. Prace utrzymaniowe zrealizowano też na ul.
Zwycięzców w Chociwlu.
Na bieżące, wiosenne konserwacje nawierzchni, przygotowano 525 ton grysu i emulsji asfaltowej. W kwietniu wykonano remonty na łącznie 21 odcinkach,

które tworzą sieć podstawową
dróg powiatowych.
Prace rozpoczęte w kwietniu
potrwają jeszcze kilka najbliższych tygodni. Potrzeby inwestycyjne i remontowe są znaczne.
Zarząd Dróg Powiatowych, w ramach możliwości finansowych,
będzie podejmować kolejne działania, których celem jest poprawa
stanu technicznego nawierzchni
dróg w miejscowościach powiatu.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Budowa drogi na odcinku Słodkowo-Suchań

Coraz bardziej widoczne
efekty prac
Ekipy STRABAG- u kontynuują przebudowę drogi powiatowej 1732Z na odcinku ze
Słodkowa do Suchania. I ta inwestycja otrzymała dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Prace budowlane objęły odcinek o długości 1,2 km.

Trwa budowa drogi na odcinku Słodkowo-Suchań. Pracownicy rozpoczęli profilowanie pobocza drogi

Droga po przebudowie ma być
oddana pod koniec lipca. Przez
ten czas mieszkańcy Słodkowa,
którzy chcą dostać się do Suchania, muszą korzystać z objazdu
wytyczonego przez miejscowość
Tarnowo.
Warunki sprzyjają postępowi
prac budowlanych na odcinku

drogi ze Słodkowa do Suchania.
Od strony miejscowości Słodkowo wykonano nowe warstwy
podbudowy drogi, o łącznej długości 700 m. Ułożona została
również nowa, wiążąca warstwa
bitumiczna o grubości 8 cm.
Ekipy budowlane przystąpiły
teraz do profilowania pobocza

oraz rozbiórki pozostałej części
starej jezdni na długości 500 m.patrząc w kierunku Suchania.
Droga powiatowa nr 1735Z
Wiechowo – Suchań należy
do sieci układu podstawowego
dróg powiatu. Przebudowa obejmuje odcinek – od tablicy miejscowości Słodkowo do mostu na
ul. Polnej w Suchaniu. Po przebudowie zyska wszystkie parametry techniczne drogi powiatowej, z nawierzchnią jezdni o
szerokości 6 metrów.
Wartość wszystkich prac oszacowano na blisko 2,9 mln zł. Dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych
pokryje 80 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji. Pozostałą część w ramach wkładu
własnego przekaże Powiat Stargardzki, razem z Gminą Suchań.

Poseł na sejm Jarosław Rzepa przekazał laptopa i tablet dla podopiecznych
placówki opiekuńczo-wychowaczej
przy Mickiewicza

Z taką pomocą pospieszył poseł na Sejm Jarosław Rzepa, dowiedziawszy się o potrzebach w
tym zakresie u wychowanków
placówki opiekuńczo- wychowawczej nr 3, przy ul. A. Mickiewicza w Stargardzie. Poseł
kupił wydajny laptop. Przekazał
także dzieciom funkcjonalny tablet. Sprzęt okazał się niezwykle
przydatny w organizacji zajęć
zdalnych w 14- osobowej rodzi-
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COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

MEM kulturalny jest dopuszczalny

Co w trawie piszczy

Kicia Kocia to obecnie najsłynniejsza kotka polskiej lite-

ratury dziecięcej oraz tytułowa bohaterka serii książek dla dzieci,
której autorką i ilustratorką jest Anita Głowińska.
Zbiór książek
liczy kilkadziesiąt tytułów, które dedykowane
są dla dzieci w
wieku od 2-6 lat.
W tych książeczkach poruszane są zawiłe
tematy w sposób
dziecinnie prosty.
Książki
te
wspierają wychowanie i edukację
dzieci.

nie domu przy ul. Mickiewicza,
od razu znajdując zastosowanie.
Wychowankowie razem z dyrekcją Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, gorąco dziękują posłowi
Jarosławowi Rzepie za błyskawiczną reakcję i okazane serce. Za tak potrzebne wsparcie
dziękuje także posłowi Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska wraz z całym zarządem Powiatu, podkreślając, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w
wyjątkowych sytuacjach i okolicznościach, których obecnie
wszyscy doświadczamy.
Poseł Jarosław Rzepa uznany
więc został za przyjaciela rodziny w domu przy Mickiewicza
1A/4, która dzięki jego wsparciu
może korzystać w szerszym zakresie z nowego sprzętu do codziennej nauki.

A kim tak naprawdę jest główna bohaterka Kicia
Kocia?
Jest sympatyczną,
błyskotliwą, posiadająca wielkie oczy
kotką, która posiada ludzkie cechy.
Jest
również
prze wo dnikiem,
nauczycielem i wychowawcą w jednym.

Mały artysta

Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Kącik Młodych
Poetów

Również rodzice pokochali Kicię. Poszczególne
książki opowiadają
bowiem o samym
życiu, w niektórych przypadkach
pomagając rodzicom w edukacji ich
dzieci.
Kicia tłumaczy
świat
własnymi
słowami, które tak
bardzo przemawia-

W ramach cyklu pokonkursowego Turnieju Jednego
Wiersza „O strunę z harfy Homera”, organizowanego
przez Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, prezentujemy wiersz Alicji Borys z Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie, pt. Hotel „Złamane serce”
Przepraszam serdecznie tu leży rachunek dla Pani
Obciążymy Pani konto następującymi kosztami
Za bilety do kina
Za naszyjnik z perłami
Za diamentowy pierścionek
Za wszystkie zdrady
Dokonane w pełni świadomie
Na co są dowody
Znajdzie je Pani w salonie
Więc proszę niech Pani swą godność zachowa
Rachunek zapłaci i pójdzie gdzie indziej nocować
Bo takich ludzi jak Pani
Nie chcę już więcej przyjmować
Proszę się nie tłumaczyć
Proszę już opuścić moje serce

ją do małych dzieci,
a jak przecież wiadomo w każdym
dorosłym jest coś
z małego dziecka
 Dlatego seria
tych książek skrada serca i małych
i dużych, których
bardzo zachęcam
do sięgnięcia po te
książki jeśli jeszcze
tego nie zrobili .

Info Starostwo Powiatowe/opr
red

91 573 09 96
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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”

37. Jakow, pianista radziecki.
Poziomo:
38. może być wrażliwa
39. organizator
40. bardzo twardy metal
41. jednostka długości
równa 25.4 mm
42. ... Sumac, piosenkarka
43. Cyganka Kraszewskiego
44. naga ideologia
45. lek o działaniu
neutralizującym
46. Otto (1813-65),
pisarz niem., realista
47. bezładna mieszanina,
zlepek
48. mały nóż chirurgiczny
49. ptak z rzędu
blaszkodziobych
50. „wyspa” zieleni na pustyni

51. pionowe przedłużenie burty
statku wystające ponad
górny pokład
52. futerkowe zwierzaki
53. ajer, roślina do majenia
54. żałosny głos
55. ponoć jest najlepszą obroną
56. angielskie piwo
57. chmara owadów
58. dawany biednemu
59. z fajką
60. pracownik nadleśnictwa
61. odchylenie od normy
62. niańka, służąca w Indiach
63. pstrąg lub węgorz
64. kierowany wydech
65. przesadna dbałość
o czystość języka
66. Laszlo, poeta węgierski
67. świt

68. muzyczna para
69. nowela Antoniego
Mieszkowskiego
70. daleki skok
71. gat. myszy
72. belgijski konstruktor
znanego rewolweru
73. polski aparat fotograficzny
74. gorący napój na śniadanie
75. nierząd
76. Salomon wysłał tam
okręty po złoto
77. dawniej danina
dla zwycięzcy.

PODPOWIEDŹ: ALUSAL,
ARAM, KAKI, OFIR, OHAR,
ZAK.
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

20. błotniste kałuże
21. za Uralem
22. najstarsza epoka jury
23. dawne „kajdany”
24. zespół zakładów
przemysłowych
25. łowieckie zawołanie
myśliwych
26. stary wyjadacz
27. dawny budowniczy
28. stolica Tybetu
29. miasto w Argentynie
30. marcowe tragiczne
dla Cezara
31. czarna opiekunka Nel
32. nalot na denku tłoka
33. drapieżna ryba z wąsami
34. grecka litera
35. radioaktywny izotop wodoru
36. persymona
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Dyżur nocny

Pionowo:
1. aromatyczna przyprawa
2. szkliwo
3. magistrat
4. schronił się w obcym kraju
5. cios
6. między parami a trójką w pokerze
7. śmiech
8. żartobliwy wiersz
9. Chaczaturian
10. dobranockowy niedźwiadek
11. czystość na pokładzie
12. przecina rzędną
13. jednostka masy, 1/16 funta
14. relaksowy koniec tygodnia
15. dopływ Mozeli
16. źródło
17. otwór w pokładzie statku
18. kostium plażowy
19. waćpani

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

Bananowiec na biszkopcie
Składniki
Na biszkopt
3 jajka
120 g cukru
120 g mąki
1 płaska łyżeczka proszku do
pieczenia
Na masę bananową
1 l soku bananowego
150 g masła
3 budynie śmietankowe (bez cukru)
1 łyżka cukru
5-6 bananów +sok z połowy cytryny
Na masę śmietankową
500 ml śmietanki kremówki
3 łyżki cukru pudru
1 galaretka brzoskwiniowa lub
cytrynowa
Do nasączenia biszkopta
pół szkl. ciepłej wody
2 łyżeczki cukru
sok z połowy cytryny
Wykonanie
Biszkopt - Białka ubijamy na
sztywno, dodajemy cukier dalej miksując. Następnie dodajemy żółtka i jeszcze chwilę ubijamy. Na końcu dodajemy mąkę z
proszkiem do pieczenia i mieszamy już drewnianą łyżką. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do
180 stopni przez ok 20-25 min.
Studzimy.
Masa bananowa - W garnku zagotowujemy 800 ml soku z masłem. Mieszamy Pozostałe 200

ml soku bananowego mieszamy z
trzema budyniami i łyżką cukru.
Następnie wlewamy do gotującego się soku z masłem i mieszamy
aż zrobi się gęsty budyń. Po tym
czasie zmniejszamy ogień na najmniejszy i gotujemy jeszcze 1-2
min. Masę zdejmujemy z ognia i
lekko studzimy.
Mieszamy ze sobą wodę, cukier
i sok z cytryny i nasączamy tym
nasz biszkopt.
Banany obieramy ze skórki,
kroimy na 4 części i skrapiamy sokiem z cytryny.
Na biszkopt wykładamy cienką
warstwę kremu na nią układamy
dość ciasno kawałki bananów.
Na banany wykładamy resztę masy bananowej, wygładzamy
wierzch i schładzamy przez ok 30
min w lodówce.
W tym czasie przygotowujemy masę śmietanową. W 200 ml
wrzątku rozpuszczamy galaretkę,
studzimy.
Śmietankę razem z cukrem pudrem ubijamy na sztywno, następnie dalej miksując dolewamy
wystudzoną galaretkę.
Masę śmietanową wykładamy
na wierzch ciasta wygładzamy i
schładzamy w lodówce najlepiej
przez całą noc.
Przed podaniem dekorujemy
wierzch ciasta.

ogłoszenie

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym
- ubezpieczenie grupowe
TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
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NIERUCHOMOŚCI
Działki budowlane w
Grzędzicach, 4 km od
Stargardu.
Uzbrojone,
wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 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 502- 914
-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
• Sprzedam kosiarkę dyskową, kombajn zbożowy
Bizon, ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przy- •
czepę niewywrotkę 8 ton,
przyczepę samozbierającą małą, pług 3-skibowy, •
siewnik talerzowy, śrutownik bijakowy, Orkan

do koszenia zielonki, rozrzutnik do zielonki, grabiarka gniazdowa, sprężarka mała, duża obora
do najmu na każdą działalność tel 667477772
6 hektarów oddam w
dzierżawę. Słotkówko. tel
504172612
Ziemniaki paszowe. 608
01 39 95
Sprzedam 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 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
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, malowa-

•

•
•

•

•

•

•

•

nie, 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
Emeryt podejmie pracę
jako struż lub dozorca. Tel.
515-716-908
Zatrudnię kierowcę C+E,
Norwegia – Czechy – Słowacja - Węgry, atrakcyjne
wynagrodzenie, Tel. 607
585 561
AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wymagany j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do 1500 euro/
mies. ,wyjazdy od zaraz,
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825 lub
737-886-919 lub 737489-914
Zatrudnię
kierowcę
C+E
Niemcy- wschodnie. Zakwaterowanie, umowa i
stawki niemieckie, system pracy 2/1 i inne.
Tel. 0049 179 3405
475 lub sms- oddzwonię.
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

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

30.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
01.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

91 578 35 80
519 546 992
(całodobowe)

Burmistrz Chociwla informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Chociwlu, przy ulicy Armii Krajowej 52 oraz na stronach internetowych www.chociwel.pl
i www.bip.chociwel.pl podany jest do wiadomości
wykaz nieruchomości nr 5/2020 z dnia 29.04.2020
r. przeznaczonych do dzierżawy oraz wykaz
nieruchomości nr 6/2020 z dnia 29.04.2020
r. przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podaje się do
wiadomości przez okres 21 dni, tj. w terminie od dnia
29.04.2020 r. do dnia 19.05.2020 r.

02.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

mgr farm.

03.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
04.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
05.05.2020
„Cefarm 36,6”
ul. Piłsudskiego 9
tel.91-577-17-68
06.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

07.05.2020
„Nowa”
ul. M. Reja 5a
tel.91-577-59-90

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

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

KUPIĘ DREWNO

•

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
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30.4-7.5.2020

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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Partnerzy nie zapomnieli
Funkcjonariusze z
Zakładu Karnego
pomogli bezdomnym
zwierzętom

Słowa wsparcia, pozdrowienia i dobre życzenia dla wszystkich stargardzian przekazują nasze partnerskie miasta. Serdeczności napłynęły do prezydenta Rafała Zająca od
władz Saldus z Łotwy i Elmshorn z Niemiec. Choć dzielą nas duże odległości na mapie,
to w tym szczególnym czasie myślami wciąż możemy być blisko.

W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Stargardzie przekazali
karmę dla psów i kotów ze Schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Kiczarowie.

Nasz niemiecki partner zwrócił uwagę na to, jak bardzo ludzie pomagają sobie podczas
epidemii. To często drobne gesty, które mają wielkie znaczenie. Również w Stargardzie nie
brakuje osób chętnych do pomocy. Każdy może zrobić coś
dla innych – wyprowadzić psa
sąsiadów, zrobić zakupy albo
po prostu porozmawiać. W tym
trudnym czasie jeszcze bardziej

niż zwykle potrzebujemy takiego wsparcia i zrozumienia.
Łotewskie miasto Saldus przekazuje stargardzianom przede
wszystkim życzenia zdrowia i
wytrwałości. Dzięki przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa będziemy mogli szybciej wrócić
do normalnego funkcjonowania. Okazując wzajemne wsparcie – także na odległość – z nadzieją i optymizmem patrzymy

w przyszłość.
Prezydent Rafał Zając również
przekazał najlepsze życzenia zarówno przedstawicielom lokalnych władz Saldus i Elmshorn,
jak i wszystkim mieszkańcom.
Choć tradycyjne podróże na
razie są niemożliwe, warto zajrzeć na strony internetowe naszych partnerskich miast. Elmshorn przygotował nawet informację w języku polskim. W
przypadku łotewskiego Saldus można posłużyć się internetowym translatorem. Takie
wirtualne wycieczki to ciekawy
sposób na spędzenie wolnego
czasu w domu, a przy tym okazja do lepszego poznania zagranicznych przyjaciół Stargardu.
Naszych partnerów na pewno
ucieszą też maile z pozdrowieniami wysłane przez mieszkańców. Dla ułatwienia podajemy
adresy: Elmshorn – info@elmshorn.de oraz Saldus – pasts@
saldus.lv.
Info UM/opr red

Co z działalnością lotniska pasażerskiego
Funkcjonariusze z Zakładu Karnego przekazali karmę dla zwierząt ze schroniska
w Kiczarowie

Funkcjonariusze nie są obojętni na los bezdomnych zwierząt. Przeprowadzili zbiórkę
pieniędzy, za które kupili karmę
dla psów i kotów, którą przekazali na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie. Symboliczne wsparcie spotkało się z dużą wdzięcznością
osób prowadzących placówkę,
gdyż jak usłyszeliśmy obecnie
każda pomoc jest na wagę złota. Bezdomne i porzucone psiaki oraz koty zasługują na odrobinę ciepła i dobrego jedzenia.
Oby jak najszybciej trafiły do
nowych domów i dobrych właścicieli. Bezinteresowna zbiór-

Nie zabrakło również drobnych czułości

ka darów na rzecz bezdomnych
zwierząt, to pomoc tym, którzy
sami nie mogą zatroszczyć się o
swój byt.
Sytuacja schronisk w Polsce w
czasie epidemii COVID-19 jest
bardzo trudna. Schroniska są
zamykane dla osób z zewnątrz,
których praca na co dzień znacznie wspomaga funkcjonowanie
schroniska, teraz nie mogą przychodzić, a darczyńców jest coraz mniej. Dziękuję funkcjonariuszom za pamięć i wsparcie w
tym trudnym czasie- powiedziała Pani prezes schroniska Aleksandra Fila.
Por. Grzegorz Terlikowski

Telekonferencja w portach
lotniczych
Obostrzenia związane z pandemia spowodowały zawieszenie od kilku tygodni regularnego pasażerskiego ruchu lotniczego zarówno międzynarodowego jak krajowego. O
warunkach i zakresie ewentualnego wznowienia przewozów rozmawiać będą przedstawiciele portów lotniczych podczas telekonferencji planowanej po długim weekendzie.
Ruch pasażerski na naszym
regionalnym lotnisku SzczecinGoleniów od kilku tygodni zamarł całkowicie Jest to skutek
oficjalnej regulacji związanej z
pandemią czyli rządowego zawieszenia regularnej pasażerskiej komunikacji lotniczej zarówno międzynarodowej jak i
krajowej. Bez ograniczeń obsługiwany jest tylko , na razie niewielki w przypadku naszego lotniska, ruch towarowy czyli tzw.
cargo. Od kilku dni trwa jednak
dyskusja o możliwości wycofywania niektórych restrykcji sanitarnych, część „poluzowań”
weszła nawet już w życie. Na razie nie dotyczy to jeszcze ruchu
lotniczego ale zarówno ze strony
przedstawicieli linii lotniczych
jak i portów padają głosy z propozycjami częściowego i warunkowego powrotu lotniczej komunikacji pasażerskiej. I o tym będą
rozmawiać podczas przyszłotygodniowej konferencji zarządza-

Od 8 Lipca ma ruszyć linia do Lwowa

jący polskimi portami lotniczymi. Po tej naradzie- mówi gazecie p Krzysztof Domagalski z
portu lotniczego w Goleniowiebędziemy wiedzieć więcej co do
perspektyw czasowych i ewentualnego zakresu wznowienia działalności operacyjnej w lotniczym
ruchu pasażerskim… Przypomnijmy że Port Lotniczy zatrudnia wiele osób z terenu naszego

powiatu. Z powodu ograniczenia
epidemicznego funkcjonowania
część z nic znajduje się na tzw.
przestoju i nie wykonuje bądź
wykonuje prace w ograniczonym
zakresie. Ruch lotniczy generuje
też w bezpośredni a jeszcze bardzie w pośredni sposób poważne
przychody podatkowe i gospodarcze w naszym rejonie.
red
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