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Pierwsza stargardzka ofiara
Zbliża się 8 maja – 75
koronawirusa
rocznica zakończenia II
wojny światowej w Europie
Dzień radosny, dzisiaj może już mniej niż w 1945r. – po
prawie 2000 smutnych i ciężkich dniach wojny i okupacji. Wtedy, w maju kwitły bzy, a na gruzach Berlina powiewał nasz biało-czerwony sztandar. Dzień ten skłania
do przypomnienia o tych, którzy jeszcze nie tak dawno
przebywali wśród nas, Ci nasi wspaniali bliscy – ojcowie,
dziadkowie, znajomi czy przyjaciele, żołnierze zmagań
wojennych.
Byli to ludzie z ciężkim bagażem życiowym wpisanym w
historię naszego Narodu. Wielu oddało swe życie przedwcześnie, niektórym dane było przetrwać i dożyli sędziwego wieku.
Dzisiaj Kombatantów widzimy
jako mężczyzn w bardzo sędziwym wieku, bowiem mają więcej niż 90 lat.
Ale spójrzmy wyobraźnią
wzroku jacy byli 75 lat temu –
wówczas to w większości młodzieńcy / 18 – 25 lat /.
Różne były barwy zwycięskich sztandarów.
Nie ważne z jakiego kierunku
nadeszło, krew jeden ma kolor,
a miłość Ojczyzny była silniejsza niż „ racje” stanowe.
Ofiary życia i krwi żołnierzy
z Zachodu i Wschodu, z puszcz
i głębin leśnych, walczących na
różnych frontach od Lenino i
pod Monte Cassino, na Wale
Pomorskim, nad Odrą i Nysą
czy w powstaniu Warszawskim
są tak samo ważne i godne szacunku.
Dlatego piastujmy pamięć o
Tych, których nie ma, szanujmy
Tych wszystkich, którzy jeszcze
żyją, co krew swą i życie poświęcili dla nas. Świętujmy majowe
zwycięstwo sprzed lat, dorośliśmy przecież.
Nie patrzmy na sztuczne po-

działy, wszak wróg był jeden i
został pokonany. Weterani powtarzają musicie pamiętać, bo
bez pamięci nie można budować współczesności.
Jeżeli jest historia – to musi
być i pamięć.
W Stargardzie żyje jeszcze – czy już tylko kilku Kombatantów – żołnierzy frontowych II wojny światowej.
Na Ich piersiach wiele bojowych, państwowych i organizacyjnych orderów i odznaczeń.
Są dumni z przebytej drogi życiowej, wielkiego poświęcenia,
wielu wyrzeczeń, poniesionego
trudu mimo odniesionych ran i
kontuzji.
Zarząd Oddziału Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Stargardzie w imieniu swoich członków składa pozdrowienia i serdeczne życzenia – zdrowia i siły
oraz długich i pogodnych lat życia Wszystkim żyjącym Kombatantom, uczestnikom II wojny
światowej.
Rocznica zakończenia II wojny światowej niech będzie okazją do zademonstrowania woli
życia w pokoju.

sekretarz Oddziału
ZIW RP w Stargardzie Kazimierz
KIEŁTYKA

Tuż przed zamknięciem składu dzisiejszego wydania Dziennika Stargardzkiego, dowiadujemy się o śmierci 70-letniej mieszkanki naszego powiatu, która przegrała walkę z Covid-19.

Kobieta była hospitalizowana w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym na Arkońskiej w
Szczecinie. Tym samym 70-letnia mieszkanka naszego powiatu stała się 16 ofiarą koronawirusa w naszym województwie. Na
chwilę obecną w naszym powiecie jest potwierdzonych 14 przypadków koronawirusa.
(ps)

Młodzieżowy Dom Kultury
rozpoczął rekrutację
Trwa przyjmowanie zgłoszeń na zajęcia w MDK w roku szkolnym 2020/2021. Na tym
etapie rekrutacji wnioski składają osoby, które już wcześniej korzystały z oferty MDK.
Deklaracje kontynuacji będą przyjmowane do 6.06. (sobota).
Wzór wniosku można znaleźć
na stronie www.stargard.pl oraz na
stronie mdkstargard.wixsite.com.
Wypełniony dokument należy dostarczyć do MDK. Zgłoszenie moż-

na wysłać e-mailem na adres: rekrutacja@mdk.stargard.pl. W takim przypadku należy wydrukować wniosek, podpisać go, zeskanować i dołączyć do wiadomości.

Dokumenty są też przyjmowane
bezpośrednio w sekretariacie MDK
przy ul. Portowej 3 – od poniedziałku do piątku 8:00-15:00.
Info UM/opr red

Obwodnica Staromiejska

Rowerzystka potrącona na pasach
W miniony wtorek 5 maja na skrzyżowaniu ulicy Bydgoskiej, Kazimierza Wielkiego
i Marii Curie-Skłodowskiej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem rowerzystki i
samochodu osobowego.
Jak poinformował podkom.
Krzysztof
Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej
Policji do zdarzenia doszło po
godzinie 16.
Kierująca pojazdem marki Opel zatrzymała się przed
przejściem dla pieszych, aby

przepuścić pieszych. Kiedy
wszyscy przeszli kobieta ruszyła
nie zauważając, że na przejściu
dla pieszych, które ma tez wyznaczony przejazd dla rowerów
znajduje się jeszcze rowerzystka. 51-letnia kobieta jechała rowerem od strony ulicy Andersa.

Kierująca Oplem uderzyła w rowerzystkę.
Poszkodowana została przetransportowana do szpitala. Z
wstępnych informacji wynika,
że kobieta nie doznała poważnych obrażeń ciała.

Kolejny etap luzowania obostrzeń

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym 2 maja, w ramach stopniowego luzowania obostrzeń przywrócone zostaną zawieszone dotychczas świadczenia- przede wszystkim w zakresie rehabilitacji oraz fizjoterapii.
dzoną możliwość otwarcia usług
rehabilitacyjnych- przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego- Dyrekcja SPWZOZ w Stargardzie
podjęła decyzję o przywróceniu
od 11 maja zabiegów rehabilitacyjnych, w ramach działalności
Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

przy ul. Staszica. Od tego dnia
będą również świadczone usługi
fizjoterapii indywidualnej.
Świadczeń
w
trybie
ostrym udzielają natomiast
nadal pracownie diagnostyczne
szpitala: Radiologii, EKG i Badań
Wysiłkowych oraz Endoskopii.
Do minimum ograniczono

również wizyty w budynku
administracji SPWZOZ.
Wszelkie informacje odnośnie trybu udzielanych porad i
świadczeń dostępne są na stronie: https://zozstargard.pl/administracja/
Można również zarejestrować
się telefonicznie i zasięgnąć in-

W mieście otwierają się przedszkola

E. Sowa „Robimy wszystko by zapewnić maluchom
warunki bezpieczeństwa”
W ramach odmrażania gospodarki, od środy 6 maja zostały przez rząd uruchomione żłobki i przedszkola, by objąć opieką dzieci osób, które musza
w związku z tym powrócić do pracy. W naszym mieście 25% rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wyraziło chęć wysłania swoich pociech do
przedszkoli, natomiast w gminach ten odsetek jest na tyle szczątkowy, że tamtejsze placówki pozostaną zamknięte.
- Nie jest to całkowite otwarcie tych placówek. Jest to przede
wszystkim przewidziana forma
wsparcia dla dzieci rodziców,
którzy pełnią szczególne funkcje społeczne, jak np. lekarze,
służby medyczne, mundurowe,
czy wreszcie wszyscy ci, którzy
pracują na rzecz walki z Covidem, czy też ludzi pracujących
w usługach, których obecność w
pracy jest konieczna – mówi w
rozmowie z Dziennikiem Stargardzkim wiceprezydent Ewa
Sowa, odpowiadająca za ponowne uruchomienie miejskich przedszkoli - W związku
z tym proces opieki tych rodziców nad dzieckiem jest trudny.
Jest to więc odpowiedź na potrzebę, by te dzieci otoczyć odpowiednią opieką. Zanim podjęliśmy taką decyzję, zadaliśmy
rodzicom pytanie czy jest taka
potrzeba w mieście. Okazało się,
że istnieje u nas taka potrzeba.
Daliśmy sobie czas do wtorku
by dobrze się do tego przygotować. Jest to oczywiście pewne
wyzwanie. Zajęcia będą organizowane w ten sposób, by te dzieci w wymaganej odległości siedziały przy stoliczkach. Nie będzie takich zajęć, które wymagają bezpośredniego kontaktu.
Usunęliśmy wszystkie miękkie
zabawki, które trudno zdezynfekować. W większości sal usunięto również dywany. Pomieszczenia są więc przygotowane
tak, by łatwo było je umyć i zde-

zynfekować. Dzieci przypisane
do danej sali i ich opiekunowie
nie będą się ze sobą stykać. Panie dyrektorki wyznaczają osobny czas przyprowadzenia poszczególnych grup. Z kolei rodzice czy opiekunowie nie będą
wchodzić na teren przedszkola, by maksymalnie ograniczyć
kontakt – wyjaśnia Ewa Sowa Nasze panie dyrektorki są osobami wrażliwymi i wyczulonymi na różne sytuacje, więc same
odsunęły od pracy te osoby, które są w jakiejś grupie ryzyka.
Dyrektorki placówek zapowiedziały również, poradzą sobie z
obsadzeniem kadrowym przedszkoli. W przedszkolach będą
też zastosowane parownice, za
pomocą których będzie można
oczyszczać miękkie powierzchnie temperaturą ponad 60 stopni. Naprawdę staramy się zrobić
wszystko co w naszej mocy, by
zapewnić dzieciom i opiekunkom bezpieczeństwo w czasie
epidemii – oznajmia Ewa Sowa.
Jeśli natomiast chodzi o
przedszkola niepubliczne w
Stargardzie to sprawa wygląda
następująco. Przedszkole Montessori Na Zielonym Wzgórzu
działa od 6 maja, pod opieką ma
15 dzieci. Przedszkole Kubusia
Puchatka również funkcjonuje
od 6 maja, a pod opieką ma 19
dzieci, Chatka Małolatka otworzy się od dnia 11 maja, na razie
zgłoszonych jest 20 dzieci, również 11 maja zostanie urucho-

mione Przedszkole Uśmiech, na
razie zgłoszonych jest 36 dzieci.
Wszystkie przedszkola spełniają wymogi sanitarne. Dla nauczycieli są maseczki, przyłbice
i płyn do dezynfekcji rąk. Dla
dzieci przygotowano maseczki i
mydło. Wszystkie zabawki i pomieszczenia zostały zdezynfekowane.
W gminach przedszkola nadal zamknięte
Jak ustaliliśmy, przedszkola w gminach nie otworzyły się
z dniem 6 maja. Głównym powodem był brak zainteresowania ze strony rodziców. Jednakże cały czas rodzice mogą zgłaszać chęć puszczenia dziecka do
przedszkola. Jeśli zainteresowanie będzie spore przedszkola zostaną otwarte.
Rozmawiamy z Jackiem Liwakiem, burmistrzem Ińska – Z
rozpoznania, jakie przeprowadziliśmy w naszej gminie wynikło, że tylko dwoje rodziców
zdecydowałoby się na oddanie
swoich dzieci do przedszkola.
Natomiast rygor sanitarny, jaki
został narzucony jest praktycznie niewykonalny. Jak mamy
spowodować, żeby trzy czy czterolatki siedziały od siebie dwa
metry i nie przytulały się do
swojej pani? Przecież to jest nierealne – mówi Jacek Liwak – W
jaki sposób mamy zresztą wyjaśnić konieczność zachowania odległości dzieciom, skoro problemy ze zrozumieniem

Od wtorku dzieci 25% rodziców z naszego miasta powrócą do przedszkoli

tego mają sami dorośli. W ostatnim czasie na jednym z targowisk widziałem wręcz tłumy ludzi, którzy chodzili kupując towary praktycznie jeden przy
drugim nie zważając na wymogi epidemiologiczne. To jak teraz wyjaśnić to dzieciom? Przecież jak nie przytulić dziecka,
które płacze? Tak więc te kryteria, które zostały narzucone
są po prostu nie do zrealizowania. Do tego dochodzą dodatkowe koszty, bo jeśli chcemy sprostać tym wszystkim wymogom,
to musielibyśmy zatrudnić firmę sprzątającą. Rozmawiałem
też z panią dyrektor naszego
przedszkola, której stanowisko
jest bardzo sceptyczne, co wynika z niewykonalnych rygorów
narzuconych przez Sanepid. Jest
też obawa, że gdyby się okazało,
że jakieś dziecko zachoruje, to

jak bylibyśmy w stanie udowodnić, że to dziecko nie zachorowało u nas w przedszkolu? Pojawia się przez to strach związany
z odpowiedzialnością za ewentualne zachorowanie. Ponadto nikt obecnie nie wspiera samorządów. Wymaga się od nas
żebyśmy przeznaczyli dodatkową, sporą kwotę na wypełnienie rygorów sanitarnych, w sytuacji, kiedy i tak poniesiemy
spore straty z braku dochodów z
podatków PIT i CIT, a niektóry
przedsiębiorcy już kierują wnioski o rozłożenie na raty podatków od nieruchomości. Samorządy na dłuższą metę tego nie
wytrzymają – zaznacza Jacek Liwak, burmistrz Ińska.
Piotr Słomski

Odświeżą oznakowanie poziome na jezdniach
Ponad 10 000 m2 linii zostanie wymalowanych na jezdniach w całym mieście. Prace obejmują przede wszystkim przejścia dla pieszych, ale także
drogi dla rowerzystów i linie wyznaczające pasy jezdni. W tym roku na ul. S. Wyszyńskiego, ul. J. Piłsudskiego i ul. Bogusława IV dodatkowo zostaną wyznaczone trasy rowerowe.

Stargardzki szpital wznawia zabiegi
rehabilitacyjne
Jeden z przepisów rozporządzenia rządu reguluje kwestię
wznowienia działalności rehabilitacji leczniczej, realizowanej
w warunkach ambulatoryjnych
oraz przywrócenia w pełnym
zakresie funkcjonowania stacjonarnych ośrodków rehabilitacji.
Biorąc pod uwagę wprowa-
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formacji odnośnie trybu funkcjonowania szpitalnych oddziałów, a także dowiedzieć się więcej na temat przywrócenia części świadczeń, dzwoniąc pod
numery telefonów: 91 578 92 91
oraz 91 578 93 49. - w godzinach
od 8.00. do 15.00.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red
91 573 09 96

Każdego roku po zimie poprawiane jest oznakowanie poziome w całym mieście. Lepiej
widoczne linie na jezdni, a także pasy dla pieszych zwiększają bezpieczeństwo wszystkich
użytkowników ruchu drogowego. Teraz na kilku ulicach pojawi się dodatkowe ułatwienie dla
rowerzystów. Cykliści pojadą
pasami wyznaczonymi na ul. S.
Wyszyńskiego, ul. J. Piłsudskiego i ul. Bogusława IV. Takie rozwiązanie zwiększy ich komfort i
bezpieczeństwo poruszania się
po mieście. Odpowiednio oznaredakcja@dziennikstargardzki.pl

kowana przestrzeń wzdłuż jezdni zostanie wyznaczona tam,
gdzie trudno zbudować tradycyjną ścieżkę rowerową.
Wartość robót w tym roku to
około 170 000 zł. Sucha i słoneczna pogoda sprzyja malowaniu, dlatego prace zakończą się
najprawdopodobniej jeszcze w
maju. To dobra wiadomość dla
rowerzystów, którzy przy sprzyjającej aurze będą mogli korzystać z nowych pasów stworzonych specjalnie dla nich.
Info UM/opr red

Rozpoczęła się akcja odświeżania oznakowania poziomego na jezdniach.jpg
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Galerie Handlowe już otwarte!

Wszyscy z naszego powiatu z dofinansowaniem

O czym powinni wiedzieć odwiedzający?

Na sprzęt do szkół blisko 700 tys. zł
Ponad 98% gmin i powiatów z województwa zachodniopomorskiego złożyło wnioski o dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli
w ramach programu „Zdalna szkoła”. Do samorządów w naszym regionie, na zakup sprzętu do nauki w domu, trafi ponad 8 milionów złotych. Z
naszego powiatu dofinansowanie otrzymają wszystkie gminy, a także miasto Stargard i powiat stargardzki, w sumie mowa o kwocie 692 469,28 zł.

Wszystkie gminy w naszym powiecie otrzymały dofinansowanie w ramach programu Zdalna Szkoła

W związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć
w szkołach i placówkach, od 1
kwietnia br. samorządy mogły
starać się o pieniądze na zakup
sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Od samego
początku program dofinansowania cieszył się dużym zainteresowaniem. Z naszego wojewódz-

twa wpłynęło 129 wniosków na
131 gmin i powiatów. Jak w tym
zestawieniu wyglądają gminy
w powiecie stargardzkim? Otóż
bardzo dobrze, gdyż wszystkie
samorządy wystąpiły z wnioskiem i otrzymały dofinansowanie. Gminy z naszego powiatu otrzymały następujące kwoty dofinansowania: Kobylanka

– 59 998,00 zł, Suchań – 60
000,00 zł, Stargard – 59 590,00
zł, Dobrzany – 59 500,00 zł,
Marianowo – 45 000,00 zł, Stara Dąbrowa – 44 849,97 zł,
Chociwel – 60 000,00 zł, Ińsko –
44 999,85 zł, Dolice – 58 900,00
zł. To jednak nie koniec, ponieważ z dofinansowania skorzystają także placówki oświatowe prowadzone przez powiat stargardzki oraz miasto Stargard. Powiat
stargardzki otrzymał dofinansowanie w wysokości 99 845,25 zł,
podobnie miasto Stargard, dla
którego przyznana kwota z programu „Zdalna szkoła” wyniosła
99 786,21 zł. Sumując te wszystkie kwoty, którymi dofinansowane zostaną szkoły w naszym powiecie, wynika, że z ponad 8 mln
zł przeznaczonych na dofinansowania trafiło do nas dokładnie
692 469,28 zł. To niezły wynik i
co warto podkreślić, nasi samorządowcy stanęli na wysokości
zadania i nie znaleźli się w gru-

Przy Szkole Podstawowej nr 5
zaparkuje więcej aut
Kierowcy zyskali 7 dodatkowych miejsc postojowych. Dodatkowo droga dojazdowa
do parkingu została utwardzona. Z prac przeprowadzonych w tym miejscu skorzystają
również piesi. W pobliżu – na moście nad Kanałem Młyńskim – wyrównano chodnik i
wymieniono krawężniki.

pie 2% miejscowości, które z dofinansowania nie skorzystają...
Warto dodać, że dodatkowe pieniądze dla samorządów to efekt
współpracy ministrów edukacji
i cyfryzacji oraz starań resortu
cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby
zaoszczędzone środki w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać za zakup
sprzętu dla szkół. Kwota wspar-

KR

Odeszli do wieczności...

Pochówki 04.05.2020
WALDEMAR ROMCIW, lat 70, zmarł 26.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Starym
Cmentarzu
Pochówki 5.05.2020
ZENON PIETRZYKOWSKI, lat 78, zmarł 27.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 13.00 na Starym
Cmentarzu
Pochówki 6.05.2020
JACEK KARCZEWSKI, lat 47, zmarł 30.04
Pogrzeb odbył się o godz. 9.30 na Cmentarzu w Kluczewie
HELENA KUBACKA-BIELIŃSKA, lat 76, zmarła 30.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Starym
Cmentarzu
ANIELA POCIECHA, lat 82, zmarła 4.05
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 7.05.2020
TADEUSZ NOWAKOWSKI, lat 67, zmarł 2.05
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Starym
Cmentarzu
IRENA JEŻOW, lat 90, zmarła 3.05
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
LECH DUCZKOWSKI, lat 75, zmarł 30.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 14.00 na Starym
Cmentarzu
Pochówki 8.05.2020
ZBIGNIEW SKIBA, lat 60, zmarł 20.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 11.00 na Nowym
Cmentarzu
EULALIA KOWIŃSKA, lat 91, zmarła 5.05
Wystawienie zwłok o godz. 13.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 14.00 na Starym Cmentarzu
JAN KASZUBSKI, lat 71, zmarł 3.05
Wystawienie zwłok o godz. 14.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu

Jak widać pod centrum handlowym Zodiak, mimo pandemii, powróciło życie

W centrach handlowych nie
mogą funkcjonować kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna
(np. place zabaw) oraz miejsca,
w których spożywa się posiłki
na miejscu (tzw. food court). Z
wytycznych dla funkcjonowania obiektów handlowych, przygotowanych przez Ministerstwo
Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
wynika, że klienci muszą zasłaniać usta i nos oraz nosić rękawiczki. Zapytaliśmy przedstawicieli galerii „Starówka” czy galeria handlowa jest już oficjalnie
otwarta dla mieszkańców Stargardu oraz okolic? - Tak, Galeria
Handlowa Starówka wznowiła
działalność praktycznie w całości
od poniedziałku 4 maja. Zapraszamy wszystkich naszych klientów na bezpieczne zakupy – informuje Lidia Mosiejowska, Dyrektor GH Starówka. Jednak jak
wynika ze szczegółowych wytycznych, niestety nie wszystkie
obiekty świadczące swoje usługi
w galerii mogły wznowić działalność, jednak jak zaznacza Lidia Mosiejowska, funkcjonują

już praktycznie wszystkie sklepy. - Praktycznie wszystkie sklepy znajdujące się w galerii wznowiły już swoją działalność. Klienci muszą natomiast uzbroić się w
cierpliwość, gdyż przepisy prawa
w dalszym ciągu nie pozwalają
na funkcjonowanie niektórych
rodzajów działalności, co dotyczy
np. klubu fitness Fabryka Formy
oraz małych punktów handlowych w formie wysp znajdujących się na pasażu. Ograniczone
jest również działanie usług gastronomicznych - posiłki sprzedawane są w opcji na wynos i/lub
z dostawą do domu – mówi Lidia
Mosiejowska. Dyrektor Galerii
Handlowej „Starówka” wyjaśniła także jakie środki bezpieczeństwa zostały zastosowane w galerii oraz o czym powinni wiedzieć odwiedzający. - Wraz z podaniem do publicznej wiadomości informacji o możliwym otwarciu punktów handlowych podjęliśmy szereg działań mających na
celu zapewnienie bezpieczeństwa
sanitarnego naszym klientom i
osobom przebywającym na terenie GH Starówka. Mam tutaj

na myśli zarówno te zasady, które sformułowano wprost w najnowszym Rozporządzeniu Rady
Ministrów, jak i te wynikające z
licznych rekomendacji ministerialnych kierowanych do obiektów handlowych. Na bieżąco monitorujemy ilość osób przebywających w budynku, natomiast
poszczególne placówki handlowe
mają za zadanie tak zaplanować
ruch klientów wewnątrz sklepu,
aby ilość osób spełniała określoną
przepisami normę tj. maksymalnie 1 klient na 15 m2 powierzchni. Ponadto zarówno w okolicach
wejść do budynku i toalet, jak i
przy wejściach do poszczególnych sklepów, przygotowane są
dla klientów stanowiska ze środkami do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe – wymienia Lidia Mosiejowska. Jak zazncza Dyrektor Galerii Handlowej
„Starówka”w trosce o wspólne
bezpieczeństwo odwiedzający
galerię klienci powinni pamiętać o kilku najważniejszych dla
nich zasadach. Chodzi przede
wszystkim o zachowaniu dystansu społecznego tj. odległości
między osobami minimum 2 m,
zakrywaniu nosa i ust maseczką lub częścią garderoby, a także noszeniu rękawiczek w czasie zakupów w poszczególnych
sklepach i zakazie spożywania
posiłków na terenie galerii. To
jednak nie wszystkie środki bezpieczeństwa, swoje indywidualne zasady wprowadziły także poszczególne sklepy na terenie galerii. - Każdy ze sklepów
mógł też opracować własne procedury wewnętrzne dla klientów
danego sklepu; a wszystko to po
to, aby klienci bez żadnych obaw

Zderzenie aut przed
Witkowem. Od jednego
oderwało się koło

5 na wniosek mieszkańców wyrównano i naprawiono chodnik
po obu stronach mostu nad Kanałem Młyńskim. Wymieniono także krawężniki. Teraz piesi pokonają ten odcinek bardziej
komfortowo.

Jak poinformował podkom.
Krzysztof Wojsznarowicz ze stargardzkiej Policji w zdarzeniu udział
brały pojazdy marki Kia i Seat. Oba
poruszały się od strony Stargardu w
kierunku Witkowa.
53-letni kierujący pojazdem
marki Kia przed wiaduktem skręcał

Info UM/opr red
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w kierunku drogi polnej, w tym samym czasie jadący za nim 19-letni
kierowca Seata rozpoczął manewr
wyprzedzania. W wyniku tego doszło do zderzenia pojazdów.
Samochód marki Kia zatrzymał
się na drodze. Na skutek uderzenia
z auta oderwało się lewe przednie

mogli wrócić na wygodne zakupy
dokonywane w sposób bezpieczny dla nich samych oraz dla pozostałych klientów i pracowników. Zapraszamy zatem do Galerii Handlowej Starówka – kończy Lidia Mosiejowska. W tym
miejscu warto dodać również,
że dla stargardzian otwarte jest
już także Centrum Handlowe
„Zodiak”. Z informacji, które
przekazała naszej redakcji Renata Klimowicz z administracji
budynku, zamknięte będą trzy
sklepy na terenie galerii. - W zasadzie zamknięte będę trzy punkty, oczywiście siłownia „Fit Academy Fitness Club”, a ponadto
sklep pracujący na tzw. wyspie,
czyli ten punkt z zabawkami oraz
„Teletorium”, czyli sklep świadczący usługi z telefonami i akcesoriami GSM – informuje Renata Klimowicz. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo odwiedzających galerię, to główny nacisk kładziony
jest na dezynfekcję rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości. Nad przestrzeganiem zasad
w budynku oraz na terenie par-

kingu mają odpowiadać ochroniarze. - Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to robimy wszystko co
możliwe jeżeli chodzi o dezynfekcje, czyli: przygotowaliśmy aparaty do dezynfekcji, wskazówki
jak myć ręce, informacje jaki zachowywać od siebie dystans, informacje aby nie jeść ani nie pić
na terenie galerii, informacje, że
obsługa galerii oferuje dezynfekcję oraz, że można skorzystać z
aplikacji mobilnej, która pomaga w liczeniu klientów sklepach,
czyli pozwala bezpiecznie wyjść i
wejść z danego punktu w galerii.
Ponadto została poinformowana
służba, czyli ochrona naszej galerii, pracownicy ochrony są poinformowani na co mają zwracać uwagę, jak np. na ludzi, którzy nie przestrzegają bezpiecznej
odległości, to samo dotyczy pilnowania przestrzegania zasad
na parkingu, chodzi o klientów
wysiadających z aut, którzy nie
przestrzegają bezpiecznej odległości – informuje Renata Klimowicz.

Podobnie jest pod Galerią Handlową Starówka
Podziękowania

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
Wielospecjalistycznego Szpitala w Stargardzie

PODZIĘKOWNIE

4 maja na drodze między Stargardem a Witkowem doszło do zdarzenia drogowego z
udziałem dwóch aut osobowych. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala.

Przy Szkole Podstawowej nr 5 kierowcy zyskali 7 dodatkowych miejsc postojowych

riał do budowy tzw. zielonych
miejsc pochodzi z recyklingu.
Taki parking jest wytrzymały,
a jednocześnie zapewnia przepuszczalność gleby. Kierowcy
zatrzymują się już na geokracie
m.in. przy parafii św. Józefa oraz
przy ul. Strażniczej.
Dodatkowo w pobliżu SP nr

Od poniedziałku (4 maja), otwarte mogą być obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw., czyli centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe. Zachowany musi być jednak reżim sanitarny, wprowadzono m.in. limit osób. Na 1 osobę przypadać ma 15 m kw. powierzchni handlowej. Skontaktowaliśmy się ze stargardzkimi galeriami handlowymi aby uzyskać informacje, w jaki sposób w dobie pandemii funkcjonować będą te obiekty.

cia jakie otrzymał samorząd została powiązana z liczbą uczniów
w określonej gminie lub powiecie. Wnioski przyjmowało Centrum Projektów Polska Cyfrowa
(CPPC). Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.

reklama

Kierowcy zaparkują na dodatkowych miejscach przy szkole
od strony ul. B. Chrobrego. Na
istniejącym parkingu zmieści
się 7 kolejnych aut. Drogę dojazdową z kruszywa utwardzono. Miejsca postojowe zostały
wykonane z geokraty. To ekologiczne rozwiązanie – mate-
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koło. Seat zjechał z drogi i zatrzymał się w przydrożnym rowie.
53-letni kierujący pojazdem
marki Kia uskarżał się na ból kręgosłupa w związku z tym został
przetransportowany do szpitala.
Obaj kierujący byli trzeźwi.
red

Ordynatorowi oddziału Panu
dr. Andrzejowi Narożnikowi
- lekarzom - pielęgniarkom - personelowi obsługi
a w szczególności lekarzowi prowadzącemu
dr. Robertowi KOSIŃSKIEMU
Instrumentariuszce bloku operacyjnego
Katarzynie JANICKIEJ
Wyrażam serdeczne podziękowanie za:
- troskliwą opiekę medyczną
- wielotygodniowe trudne i skomplikowane leczenie
- wysoką troskę, cierpliwość, wyrozumiałość w trakcie mojego
pobytu na oddziale

Życzę Wam samych sukcesów zawodowych,
osobistych, rodzinnych.
Żyjcie w zdrowiu 100-lat
i 5 dni dłużej pomagając potrzebującym
Wdzięczna pacjentka Halina BARYŁKA

KR
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MOPS podsumował 2019 rok

Chociwel

95 mln zł na wsparcie stargardzian

Mieszkańcy mają zastrzeżenia
do odbioru odpadów

Rada Miejska w Stargardzie jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w 2019 roku. Z dokumentu wynika, że w minionym roku MOPS wydał blisko 25 tysięcy decyzji i rozstrzygnięć, a aż 95 milionów
złotych kosztowało wsparcie stargardzian, gro z tych środków, to pieniądze przeznaczone na świadczenia 500+, którego realizacja w 2019 roku
wzrosła o 16,5 mln zł, ze względu na rozszerzenie wypłat o każde dziecko.

Elżbieta Mielowska z MOPS podczas zdalnej sesji Rady Miejskiej w Stargardzie

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane są
przez gminny ośrodek pomocy społecznej, którego kierownik,
zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy 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 usta-

wy 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 rodzi-

ny 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
rodziny 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.
Prawie 25 tys. decyzji i rozstrzygnięć wydał w 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wsparcie stargardzian kosztowało prawie 95 000 000 zł. Najwięcej pochłonęły świadczenia rodzinne i wychowawcze. Na drugim miejscu były wydatki na różne zasiłki, opłacenie miejsc w domach pomocy społecznej i usługi
opiekuńcze. - Podstawowym zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej jest wspieranie zarów-

no rodzin, jak i osób indywidualnych w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych. To również pomoc w zapewnieniu godnego funkcjonowania w codzienności. MOPS
od lat z powodzeniem realizuje miejskie programy wsparcia, a
także projekty wprowadzane przez
rząd – mówiła podczas sesji Ewa
Sowa, zastępca prezydenta. Prawie 9000 decyzji dotyczyło świadczeń pomocy społecznej, ponad
8200 świadczeń wychowawczych,
a prawie 5000 świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dużo
działo się też w zakresie dodatków mieszkaniowych – rozpatrzono ponad 2000 takich spraw.
W stosunku do 2018 roku wydatki MOPS w ubiegłym roku wzrosły o ponad 16 500 000 zł. Stało się
tak przede wszystkim przez rozszerzenie wypłat w ramach programu „Rodzina 500+” na wszystkie dzieci. Poza tym podwyższone zostały też zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. Głównym po-

wodem korzystania ze wsparcia
było ubóstwo (62%), długotrwała
lub ciężka choroba (58%) i niepełnosprawność (47%). O ponad 100
spadła liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezrobocia. Przeszło 700 000 zł więcej
wydano natomiast m.in. na opłacanie pobytów w domach pomocy społecznej, zasiłki stałe i usługi opiekuńcze. Rok 2019 był też
intensywny dla pracowników socjalnych. W ciągu 12 miesięcy
przeprowadzili prawie 6200 wywiadów środowiskowych. W efekcie mniej jest rodzin z dziećmi, w
których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze i korzystających z pomocy MOPS. Ośrodek
w codziennej działalności wspiera
też rodziny zastępcze, osoby z niepełnosprawnościami, ludzi bezdomnych, a także uzależnionych
od alkoholu. Radni jednogłośnie
przyjęli sprawozdanie.
KR

Wsparcie dla bezrobotnych w wieku 18-29 i powyżej 30 lat

Ponad 11 mln zł dla PUP
Podczas XVI sesji Rada Powiatu wyraziła zgodę na udział Powiatowego Urzędu Pracy w Programie Operacyjnym Edukacja Wiedza Rozwój 20142020, dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na kwotę dotacji w wysokości ponad 5 mln zł składa się dofinansowanie z EFS, oraz
wkład własny Funduszu Pracy. Całość przeznaczona zostanie w perspektywie lat 2020- 2022 na wsparcie osób w wieku 18- 29 lat pozostających bez
stałego zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które uczestniczą w szkoleniach i kształceniu zawodowym. Z kolei ponad 6
mln zł zostanie przeznaczonych w ramach programu dotyczących osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej.

Uchwały, o których mowa są
realizowane na podstawie art.
12 pkt 4 w związku z art. 4 ust.
1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 9 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. W
związku z faktem przystąpienia
przez Powiatowy Urząd Pracy w
Stargardzie do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostają-

cych bez pracy w powiecie stargardzkim (V)” w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, została ustalona kwota 5 228 491,12
zł. Kwota ta rozkłada się na najbliższe dwa lata, w 2020 roku
mowa o kwocie 2 075 128,43 zł,
z czego kwota w części EFS wynosi 1 748 918,24 zł, natomiast
kwota w części wkładu krajowego (Fundusz Pracy) wynosi 326
210,19 zł. W 2021 roku będzie
to kwota 1 693 096,87 zł, z cze-

go kwota w części EFS wynosi
1 426 942,04 zł, a kwota w części wkładu krajowego (Fundusz
Pracy) to 266 154,83 zł. Z kolei
w 2022 roku kwota wynosi 1 520
265,82 zł, z czego kwota w części EFS wynosi 1 281 280,03 zł, a
kwota w części wkładu krajowego (Fundusz Pracy) wynosi 238
985,79 zł. W ramach realizowanego projektu wsparciem zostaną objęte osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie, jako
bezrobotne, które uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET – 60% uczestników projektu). Dofinansowanie
skierowane zostanie na aktywizację społeczno-zawodową młodych osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na
rynku pracy powiatu stargardzkiego, obejmującą usługi i instrumenty rynku pracy określone w wyżej powołanej ustawie.
Podczas sesji radni przyję-

li także projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Stargardzkiego – Powiatowego
Urzędu Pracy w Stargardzie do
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020. Uchwała miała związek z faktem przystąpienia PUP w Stargardzie do
realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku
30 lat i więcej, w szczególności
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim (VI)”, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 20142020, na jego realizację została ustalona kwota 6 277 200,78
zł. W 2020 roku kwota wynosić będzie 2 775 118,58 zł (kwota w części EFS – 2 358 850,79
zł; kwota w części wkładu krajowego – 416 267,79 zł). W 2021
roku kwota wynosi 1 663 138,90

zł (kwota w części EFS – 1 413
668,07 zł; kwota w części wkładu krajowego – 249 470,83 zł). Z
kolei w 2022 roku kwota wynosi 1 838 943,30 zł (kwota w części EFS – 1 563 101,81 zł; kwota w części wkładu krajowego –
275 841,49 zł). W ramach realizowanego projektu wsparciem
zostaną objęte osoby w wieku
30 lat i więcej zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy w
Stargardzie jako bezrobotne, w
szczególności znajdujące się w
trudnej sytuacji na rynku pracy,
tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej,
kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale
bezrobotne oraz osoby o niskich
kwalifikacjach. Dofinansowanie
skierowane zostanie na aktywizację społeczno-zawodową osób
bezrobotnych z terenu powiatu,
obejmującą usługi i instrumenty
rynku pracy określone w wyżej
powołanej ustawie.
KR
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Wieści z gmin

Mieszkańcy Chociwla skarżą się na pracowników firmy Remondis, że nienależycie wykonują swoje obowiązki. Do sprawy odniósł się Burmistrz Miasta Stanisław Szymczak.

W związku z potrzebą
wywozu i segregacji odpadów
mieszkańcy Gminy Chociwel
wnoszą zastrzeżenia dotyczące
jakości przeprowadzania tego
procederu, o których poinformowali radnego Rady Miejskiej Andrzeja Puławskiego. Pierwszym defektem na jakość
wywozu odpadów jest nieodstawianie koszy w miejsca, w
których znajdowały się one
pierwotnie- poinformował radny. - Drugim problemem jest
nieodbieranie segregowanych
odpadów, znajdujących się w
odpowiednich workach, które umieszczone są w zakupionych koszach- dodał Andrzej
Puławski. Tłumaczył również,
że
niektórzy
mieszkańcy
z
terenu
chociwelskiego
samorządu,
w
celach
zachowania
odpowiedniej
estetyki,
zakupili
kosze
kolorystycznie odpowiadające
workom,
służącym
do
segregacji odpadów. - Niestety,
pracownicy firmy zajmującej
się odbieraniem odpadów, nie
odebrali tak przygotowanych
do wywozu odpadów- poinformował radny Puławski. - Odnotowane sytuacje stanowią
niedogodności dla mieszkańców Gminy Chociwel, a także
zaświadczają o niskim poziomie warsztatu pracy pracowników zajmujących się odbiorem
odpadów. Domniemam, że na
takiego typu zachowanie pozwalają zapisy w umowie jaką
podpisały władze wykonawcze
Gminy Chociwel z usługodawcą. Wnoszę o podjęcie działań
redakcja@dziennikstargardzki.pl

przez Burmistrza Chociwla,
mających na celu eliminację
wymienionych niedogodnościzaapelował radny Andrzej Puławski.
Urzędnicy z Gminy
Chociwel po otrzymaniu sygnałów o nieprawidłowościach
postanowili sami sprawdzić
jak wygląda odbiór odpadów
na terenie ich gminy. Podczas
przeprowadzonej w dniu odbioru odpadów komunalnych
wizji lokalnej nie stwierdzono żadnych uchybień ze strony
przedsiębiorcy. Firma Remondis Szczecin świadczy usługę
wywozu odpadów komunalnych na ternie gminy Chociwel
niezmiennie do 1 lipca 2013
roku. - Pracownicy firmy wykazują się dużą znajomością
naszych mieszkańców, struktury ich gospodarstw domowych oraz ich indywidualnych
potrzeb. Spotykamy się z pozytywnymi opiniami dotyczącymi warsztatu pracy pracowników firmy Remondis- poinformował Wociech Majsakowski,
Zastępca Burmistrza Chociwla.
Dodał on, że w przypadku osób
niepełnosprawnych odbierane są odpady, których pojemniki zlokalizowane są za ogrodzeniem, są również mieszkańcy, którzy wykorzystują swoje
nieruchomości tylko czasowo,
nieobecni w dniu odbioru. Pracownicy znając sytuację, wykazując zrozumienie dla tej sytuacji, za zgodą właścicieli nieruchomości wchodzą na jej teren
i zabierają odpady, by nie zalegały na posesjach.

Mimo
pozytywnej
oceny wykonywanych zadań
związanych z odbiorem odpadów podczas kontroli urzędników, informacja o zastrzeżeniach mieszkańców została
przekazana do firmy Remondis Szczecin, która zapewniła,
że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości
zostaną one wyeliminowane.
Wojciech Majsakowski poinformował, że w kwestii odbioru
odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych selektywnie bezpośrednio z nieruchomości, wyposażenie mieszkańców gminy w pakiety worków,
a nie pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów jest podyktowane właściwą polityką gospodarowania odpadami, a co za
tym idzie środkami finansowymi, na które składają się wysokość wnoszonych przez mieszkańców opłat i tym samym
ustalenia wysokości tej stawki.
- Dokonano wyboru najtańszej
opcji realizacji tego odbioru.
System jest workowy i przedsiębiorca zbiera worki, nie świadczy usługi opróżniania pojemników. Frakcje papier, szkło,
metale i tworzywa sztuczne
odbierane są z częstotliwością
raz w miesiącu, dla większości
gospodarstw jeden pojemnik
byłby niewystarczający, co spowodowałoby wymianę worków
i stawianie obok pojemnika.
Zwiększenie częstotliwości odbiorów i wprowadzenie systemu pojemnikowego na te frakcje odpadów nie wchodzi w grę
jeżeli chcemy utrzymać obecne
stawki opłat na odpady komunalne- poinformował Zastępca Burmistrza Chociwla. - Niewątpliwie należy wykazać duże
uznanie dla części mieszkańców, którzy dokonali zakupu
pojemników na własny koszt
w celu zachowania odpowiedniej estetyki oraz właściwego
przechowywania odpadów, to
zgodnie z zasadami ich odbioru, w celu ich odebrania, worki
należy umieścić obok pojemnika- dodał Wojciech Majsakowski.
MP

Chociwel
Szkoła Podstawowa w Chociwlu zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym z okazji 85-lecia Szkolnej Kasy
Oszczędności. Celem konkursu była promocja praktycznej edukacji
finansowej w szkołach. Szkoła Podstawowa im. Zdobywców Wału
Pomorskiego w Chociwlu zdobyła nagrodę I stopnia, zestaw robotów wraz z akcesoriami do nauki robotyki

Marianowo
W miniony wtorek, 5 maja Gmina Marianowo z przykrością
poinformowała, że planowana na 20 czerwca impreza pod nazwą
„XV Lato z Sydonią-Marianowo 2020” nie odbędzie się. W związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii koronawirusa oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników imprezy
gmina była zmuszona podjąć powyższą decyzję.

Stara Dąbrowa
Od poniedziałku 4 maja Biblioteka Gminna w Starej Dąbrowie
wznowiła swoją działalność. Zostały wprowadzone odpowiednie
procedury dotyczące przyjmowania czytelników. Wytyczone zostało również miejsce na kwarantannę książek.

8

Nr 28 (2068)

Rozmowa z Moniką Marcinkiewicz, dyrektorem operacyjnym i organizacyjnym
w ZZO w Stargardzie

Działamy w trosce o mieszkańców i środowisko
Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, co było okazją m.in. do refleksji nad stanem czystości naszego miasta i okolic. Kluczową rolę w
aspekcie utrzymania czystości pełni Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o., który w trosce o środowisko obok swoich statutowych
działań zajmuje się również wspieraniem akcji dążących do ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Dlatego też warto jest w kontekście działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, przypomnieć mieszkańcom Stargardu o prawidłowym postępowaniu z odpadami.

Przypomnijmy mieszkańcom, co stanowi priorytet w
działalności ZZO
Zakład
Zagospodarowania
Odpadów Stargard Sp. z o.o. zarządza w Łęczycy Instalacją Komunalną w skład, której wchodzą: linie sortownicze do sortowania odpadów, składowisko
odpadów innych niż niebez-

jamy do nowych rozwiązań w
tym obszarze?
Pierwsze pojemniki do segregacji pojawiły się na terenie
Miasta Stargard już w 2006 roku,
natomiast w 2016 roku weszły w
życie przepisy o segregacji odpadów na następujące frakcje –
pojemnik w kolorze niebieskim
– papier i tektura, w kolorze żółtym – tworzywa sztuczne, metale i odpakowania wielomateriałowe (typu tetra-paki), w kolorze białym lub zielonym – szkło
opakowaniowe bezbarwne lub
kolorowe, w kolorze brązowym
– bioodpady i zmieszane odpady komunalne tzw. resztkowe w
pojemniku w kolorze czarnym.

Wysegregowane opakowania po chemi gospodarczej - przygotowane do odbioru
przez recyklera

pieczne i obojętne oraz kompostowania bioodpadów. Tutaj trafiają odpady, które są wytwarzane i zbierane z Miasta Stargard
oraz okolicznych gmin. Z punktu widzenia Instalacji Komunalnej w Łęczycy ważnym jest dla
dalszego zagospodarowania odpadów dobra jakość odpadów
oraz prawidłowa ich segregacja.
Dobrze. Jak wygląda kwestia
wspomnianego segregowania
śmieci. Jako społeczność, zdaje się, że wciąż się przyzwycza-

Jak wiemy, niedawno wprowadzone przepisy prawne przewidują również konieczność
segregacji śmieci już w samym
gospodarstwie domowym
Dokładnie. Ostatnie zmiany
w obowiązującym ustawodawstwie wprowadziły konieczność
selektywnego zbierania dodatkowo odpadów biodegradowalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz produkcję kompostu z zebranych odpadów.

Do pojemników lub worków
w kolorze brązowym z napisem
BIO wrzucamy odpady zielone
ulegające biodegradacji oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego)
czyli:
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, ogryzki),
resztki ugotowanych warzyw,
resztki jedzenia pochodzenia
roślinnego (bez opakowań),
fusy po kawie, herbacie, zepsute
owoce i warzywa, zwiędłe kwiaty cięte i doniczkowe. W zabudowie jednorodzinnej do worków brązowych zbieramy drobne gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, trociny i kora
drzew.
W związku z tym, jakich odpadów nie należy wrzucać do
pojemników BIO?
Nie należy wrzucać do pojemników z napisem BIO odpadów
typu: żywności pochodzenia
zwierzęcego – mięsa, kości, padliny, resztek jedzenia w płynie
- sosów mięsnych, olejów jadalnych, odchodów zwierząt, ziemi i kamieni. Najlepiej żeby bioodpady były wyrzucane do pojemników luzem, ewentualnie
w opakowaniach z papieru lub
tektury. Jeżeli odpady kuchenne
ulegające biodegradacji będą już
przynoszone do pojemników
brązowych to tylko na czas ich
transportu, z opakowań z tworzyw sztucznych (woreczki foliowe, reklamówki lub inne pojemniki) wyrzucamy odpady
kuchenne do pojemników bio,
a zużyte i zabrudzone opakowania trafiają do pojemników na
odpady resztkowe, zmieszane.
Co dzieje się z odpadami
BIO?
Z bioodpadów ZZO Stargard
wytwarza środek poprawiający
właściwości gleby STAR-KOMP,
dlatego ważnym jest prawidłowa ich segregacja. Zanieczyszony odpad nie nadaje się do produkcji kompostu. W badaniach
laboratoryjnych produkt nie
osiągnie wymaganych paramentów. Wówczas, nawet po przejściu całego procesu przetwarzania, dalej będzie to odpad.
Warto w tym miejscu wspomnieć, co dokładnie zrobić z
odpadami, które można poddać recyklingowi?

Od wielu lat selektywnie zbieramy również odpady, które
można poddawać recyklingowi.
Do pojemników lub worków w
kolorze żółtym wrzucamy tworzywa sztuczne wraz z metalami oraz opakowaniami wielomateriałowymi, do których zaliczamy butelki PET po napojach, reklamówki, worki foliowe,
opakowania wielomateriałowe:
np.: kartony po soku lub mleku
(typu tetra-paki), puste puszki, plastikowe zakrętki i kapsle;
plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, margarynach, owocach i warzywach).
Musimy pamiętać, że do tej frakcji odpadów nie można wrzucać opakowań z jakąkolwiek
zawartością, butelek po olejach
spożywczych, samochodowych
i po smarach, styropianu, gumy,
puszek po farbach, baterii, artykułów medycznych, opakowań
po środkach chwasto- czy owadobójczych, sprzętu AGD, zabawek. Do osobnych pojemników
w kolorze zielonym lub białym
zbieramy szkło opakowaniowe,
które może zostać skierowane do
huty szkła w celu odzysku i ponownego przetworzenia. Jednak

flektorów, szkła stołowego, szkła
okularowego, szkła żaroodpornego, luster, fajansów, ekranów
i lamp telewizyjnych opakowań
po lekach. Najdłużej zbieranym
surowcem jest oczywiście czysty
papier i tektura, które były zbierane już przez naszych dziadków i dostarczane do punktów
skupu makulatury. Dziś musimy
pamiętać, że do pojemników lub
worków w kolorze niebieskim
nie wrzucamy zabrudzonego
żywnością papieru jak i zatłuszczonego, zanieczyszczonego lub
mokrego, ręczników papierowych ani papieru toaletowego,
odpadów higienicznych (pieluch, chusteczek, podpasek itp.)
kartonów po mleku i napojach,
tapet i worków po cemencie i innych materiałach budowlanych.
Kiedy przeprowadzamy remonty, czy budowę domu, musimy zmierzyć się z problemem
nagromadzonego odpadu pobudowlanego
To prawda. W tym miejscu
chcę podkreślić fakt, że selektywnie zbieramy również odpady pobudowlane pochodzące z
remontów. Odpady te są zbierane do specjalnych pojemników
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remontowe. Bardzo ważne jest,
aby do takich pojemników nie
wrzucać plastikowych wiaderek
po farbach, klejach i innych zaprawach murarskich, worków
po cemencie, gipsie lub klejach,
tapet. Do pojemników typu big-bag w żadnym przypadku nie
mogą trafiać szafki łazienkowe
czy kuchenne, szafy z zabudo-

samochodowych.
Bardzo często mamy w domach przeterminowane leki.
Jak je bezpiecznie utylizować?
Na terenie Miasta Stargard
możemy w niektórych punktach aptecznych zdać przeterminowane leki oraz zużyte igły
i strzykawki, lista punktów na
stronie Zarządu Usług Komu-

Gmina Ińsko przejmie część
drogi w Ściennem
Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Stargardzkiego przez Burmistrza Miasta i
Gminy Ińsko Jacka Liwaka, otwiera proces przejęcia odcinka drogi wewnętrznej oraz jej
przebudowy w nieodległym czasie. Zgodnie z porozumieniem, jaki w imieniu Powiatu
podpisała Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska razem z Wicestarostą Joanną Tomczak, Gmina Ińsko w drodze komunalizacji przejmie drogę wewnętrzną, przebiegającą
przez miejscowość Ścienne, zaliczając ją do kategorii drogi gminnej.

Produkcja kompostu ze zbieranych odpadów biodegradowalnych - odpadów zielonych

wy. Odpady takie są odpadami
wielkogabarytowymi i również
są zbierane osobno.
Co dokładnie można zaliczyć właśnie do odpadów wielkogabarytowych?
Do odpadów wielkogabarytowych obok wszelakich mebli zaliczamy również dywany, wózki,
dziecięce foteliki samochodo-

nalnych w Stargardzie. Są to odpady niebezpieczne, które również możemy przynieś na ulicę
Bogusława IV 15 do GPZON-u
– Gminnego Punktu zbierania
Odpadów Niebezpiecznych.
Na koniec, wspomnijmy
jeszcze o Punkcie Rzeczy Używanych
Pamiętajmy jednak, że nie

Podpisano porozumienie, na mocy którego Gmina Ińsko przejmie część drogi w miejscowości Ścienne

Rozpoczynając
procedurę przejęcia drogi w Ściennem,
Gmina Ińsko zamierza doprowadzić do jej przebudowy, sięgając po dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
W ramach porozumienia zawartego z Powiatem Stargardzkim,
Gmina wykona we własnym zakresie dokumentację projektową przebudowy drogi. Powiat
natomiast deklaruje pomoc merytoryczną na etapie opracowania dokumentacji, wniosku o
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dotację z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przy sporządzeniu dokumentacji przetargowej.
Istotną częścią zawartego porozumienia jest również deklaracja, iż do czasu rozpoczęcia
przebudowy przejętego przez
Gminę Ińsko odcinka drogi, Powiat udzieli Gminie corocznej
pomocy finansowej na jej utrzymanie, jednak nie dłużej niż do
końca grudnia 2023 r. Natomiast w przypadku otrzymania
dofinansowania z FDS, Powiat

Stargardzki deklaruje pomoc finansową Gminie Ińsko, w wysokości 50 % wkładu własnego
całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Jest zatem szansa, że po przejęciu drogi oraz przygotowaniu
dokumentacji projektowej, zakończonej przyznaniem dofinansowania z FDS, blisko 3- km
odcinek w Ściennem doczeka
przebudowy.
Info Starostwo Powiatowe

ogłoszenie

Burmistrz Nowogardu
Wysegregowane bezbarwne butelki PET- przygotowane do odbioru przez recyklera

Zasobnia do segregacji odpadów zbieranych selektywnych

w żadnym wypadku nie wrzucamy do tych pojemników innych odpadów szklanych - szyb
okiennych lub samochodowych,
porcelany i ceramiki, doniczek,
żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, re-

typu big-bag. Odpady pochodzące z remontów powinny być
również segregowane. Osobno powinniśmy zbierać beton
oraz gruz betonowy i ceglasty
jak i armaturę ceramiczną; natomiast osobno inne odpady po91 573 09 96

we, rowery, kabiny prysznicowe, wanny. Odpady takie głównie zbierane są w tzw. PSZOK-ach czyli Punktach Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Stargardzie taki punkt
działa przy ulicy Bogusława IV
15 na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. Odpady są zbierane do
specjalnie dedykowanych do
tego kontenerach i pojemnikach
na odpady. Na terenie PSZOK-ów działają również punkty zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, gdzie należy
oddawać duże sprzęty AGD –
lodówki, pralki, zmywarki, ale
również telewizory, komputery
czy mniejszy sprzęt elektryczny. W punktach takich zbierane
są również zużyte żarówki, baterie i odpady niebezpieczne np.
puszki po farbach czy olejach
redakcja@dziennikstargardzki.pl

wszystko co chcemy wyrzucić i uważamy za zbędne, takie
jest. Zanim wyrzucimy coś, zastanówmy się czy jest to jeszcze przydatne, użytecznie dobre.
Może warto pomyśleć o przekazaniu zbędnych dla nas rzeczy
osobom potrzebującym z bliższego lub dalszego grona znajomych. Jeżeli nie znajdziemy
takiej osoby, zawsze możemy
przekazać to do prowadzonego
na terenie miasta przy ulicy Bogusława IV 15 – Punktu Rzeczy
Używanych. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia
PSZOK-u jak i GPZON-u oraz
Punktu Rzeczy Używanych dostępne są na stronie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami oraz Zarządu Usług
Komunalnych w Stargardzie.
Dziękujemy za rozmowę

zaprasza do składania ofert

Na wykonywanie prac geodezyjnych
i kartograficznych
dla gminy Nowogard
1. Zamówienie obejmuje:
- scalenie działek,
- podział działek,
- wznowienie i stabilizacja granic działek
2. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółami ogłoszenia na stronie www.bip@nowogard.pl, w zakładce
„zamówienia publiczne spoza ustawy”
3. Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta
do 14 maja 2020 roku do godz.15.00,
w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z
dopiskiem: „oferta na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych
dla gminy Nowogard”.
4. Dodatkowych informacji udziela Pani Kosińska Iwona, tel.
913926225, e-mail: ikosinska@nowogard.pl, pokój 204.
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Miasto walczy z przemocą w rodzinie i uzależnieniem

W minionym roku przeznaczyli 1,5 mln zł
Podczas obrad sesji Rady Miejskiej radni przyjęli Informację o realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2019 rok. Na te cele przed rokiem miasto przeznaczyło
blisko 1,5 mln zł. W informacji zawarto także informacje o działaniach profilaktycznych, o placówkach świadczących pomoc osobom uzależnionym i dotkniętych przemocą w rodzinie, a także dotyczące działań podejmowanych przez miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Klub Abstynenta ALA mieści się przy ul. Wojska Polskiego 4u 2

W Stargardzie osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, a także mające styczność
z przemocą w rodzinie mogą liczyć na szerokie wsparcie. Pomoc materialna, psychologiczna, prawna – to tylko niektóre
działania podejmowane tam,
gdzie są najbardziej potrzebne.
Równie ważna jest profilaktyka. W ubiegłym roku na te cele
miasto przeznaczyło niemalże 1 500 000 zł. - W większości
kontynuowaliśmy działania z lat
ubiegłych, które okazały się skuteczne. Oczywiście byliśmy też
otwarci na ich modyfikację w zależności od potrzeb naszej lokalnej społeczności. Pomoc była realizowana przy dobrej współpracy wielu organizacji i stowarzyszeń, co na pewno również miało wpływ na jej skuteczność –
mówi Ewa Sowa, zastępca prezydenta. Radni podczas XVI sesji Rady Miejskiej zapoznali się
z informacją o realizacji miejskiego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 2019 roku.
To działania polegające zarówno na udzielaniu wsparcia osobom uzależnionym od środków
odurzających, jak i pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy. W ramach programu prowadzona jest również
szeroka profilaktyka – przede
wszystkim w szkołach podstawowych na terenie całego Stargardu.

Gdzie udać się po pomoc?
W naszym mieście działa Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która motywuje uzależnionych stargardzian do leczenia odwykowego.
Wsparcie można również uzyskać w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, która znajduje się
przy ul. S. Wyszyńskiego 22b/3.
Osoby z problemem alkoholowym spotykają się również w
Klubie Abstynenta „ALA” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 4u/2. Z kolei Stowarzyszenie MONAR prowadzi punkt
profilaktyczno-konsultacyjny
dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin. Pomoc udzielana jest w
placówce przy ul. Z. Krasińskiego 19. W 2019 roku w Stargardzie funkcjonowały cztery placówki wsparcia dziennego –
dwie w formie opiekuńczej oraz
dwie w formie podwórkowej.
Wszystkie te miejsca realizują
programy socjoterapeutyczne.
Stargardzki Hufiec ZHP prowadzi Harcerską Świetlicę Środowiskową Trzepak dla dzieci i
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. W pozostałych placówkach działają członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zajęcia mają na celu głównie wsparcie wszystkich członków rodziny w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych. Dla osób,
które znalazły się w trudnej sytuacji, przygotowano miejsca
noclegowe w Gminnym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy

w rodzinie i kobiet lub kobiet z
dziećmi pozbawionych schronienia. Dodatkowo stargardzianie zmagający się z problemem
przemocy w rodzinie korzystają
z bezpłatnych porad prawnych,
które są udzielane w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Aby zapobiec problemom w
przyszłości lub trafnie rozpoznać trudną sytuację w najbliższym otoczeniu, ważna jest odpowiednia profilaktyka i edukacja. Od kilku lat w stargardzkich
szkołach podstawowych realizowany jest program „Spójrz
inaczej”. Zajęcia dotyczące uzależnień prowadzą wychowawcy
klas. Z kolei w ramach projektu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” organizowane są aktywności pozalekcyjne, a także warsztaty dla rodziców. W naszym
mieście działa wiele organizacji
wspierających osoby z problemem uzależnień i ich rodziny.
W 2019 roku w ramach miejskiego programu Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” zorganizowało ferie zimowe i letnie wakacje dla dzieci z os. Lotnisko.
Natomiast parafia pw. św. Krzyża przygotowała profilaktyczne
zajęcia pozalekcyjne dla młodych mieszkańców os. Kluczewo. Również w ubiegłym roku –
podobnie jak w latach poprzednich – działało Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej. W
placówce udzielane jest wsparcie osobom wykluczonym społecznie. W 2019 roku na wsparcie dla osób uzależnionych, ich
rodzin, a także ofiar przemocy
domowej przeznaczono prawie
1 500 000 zł. Środki pochodziły
przede wszystkim z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i
serwowanie napojów alkoholowych, a także innych dochodów
własnych miasta.
Działania Miejskiej Komisji
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziła postępowania wyjaśniające w sprawach osób, co do których zaistniało podejrzenie, że w związku z nadużywaniem napojów
alkoholowych powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają

się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Wnioski o podjęcie przez Komisję ww. postępowania wpływały najczęściej
od członków rodziny osoby
zgłoszonej, pracowników socjalnych, policjantów Komendy
Powiatowej Policji w Stargardzie oraz członków grup roboczych powołanych przez Zespół
Interdyscyplinarny.
W przypadku uprawdopodobnienia nadużywania alkoholu przez osobę, której dotyczyło postępowanie, Komisja za
główny cel stawiała sobie zmotywowanie jej do dobrowolnego
podjęcia leczenia odwykowego.
Odmowa skutkowała skierowaniem osoby na badanie do biegłych (lekarza psychiatry i psychologa) celem rozpoznania,
czy jest ona uzależniona od alkoholu. Jednocześnie, gdy zaistniała potrzeba, jeden z członków Komisji przeprowadzał
wywiad. Stwierdzenie występowania zespołu zależności alkoholowej z jednoczesnym podtrzymywaniem odmowy dobrowolnego podjęcia leczenia skutkowało skierowaniem wniosku
do sądu o wydanie postano-

wienia o obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu. W
2019 roku Komisja prowadziła
143 sprawy, w tym 70 postępowań wszczętych przez Komisję
w 2019 roku oraz 73 postępowania kontynuowane z lat poprzednich. W sumie 53 osoby
zostały skierowane na badanie
do biegłych celem wydania opinii w sprawie uzależnienia od
alkoholu (dotyczy postępowań
wszczętych w 2019 roku i kontynuowanych z lat ubiegłych). Za
sprawą pracy Komisji 25 wniosków zostało skierowanych do
sądu o wydanie postanowienia
o obowiązku poddanie się leczeniu odwykowemu (dotyczy
postępowań wszczętych w 2019
roku i kontynuowanych z lat
ubiegłych). Z kolei 61 spraw zostało w 2019 roku umorzonych
przez Komisję, powodem było
np. ukończenie przez daną osobę leczenia odwykowego, wycofanie wniosku przez osobę zgłaszającą, nie stwierdzenie ZZA,
nie uczestniczenie osób zainteresowanych i członków rodziny
w postępowaniu prowadzonym
przez Komisję. W 2019 roku
Komisja odbyła 52 posiedzenia.

COOLTUROWNIK
Felieton(ik)

dla dzieci i młodzieży

Zalet słuchania audiobooków jest bardzo dużo, ale ja
chciałabym wam przedstawić kilka najważniejszych, które
mam nadzieję, przekonają was do ich słuchania.
Audiobooki rozwijają wyobraźnię, zachęcają was do sięgania po książki oraz wzbogacają wasze słownictwo. Najlepsze fragmenty książki można odtwarzać do woli lektor,
który czyta, nie zmęczy się ciągłym powtarzaniem .
Jadąc samochodem rewelacyjnym rozwiązaniem dla całej
rodziny jest słuchanie dobrego audiobooka razem. Podróż
szybciej mija, a treść książki sama wchodzi nam do głowy.
Słuchanie ich pozwala nam w tym samym czasie robić
nam inne rzeczy np. sprzątać, bawić się.
Odtwarzanie takich nagrań pozwala nam również
odpocząć. Sami nie musimy skupiać się na czytaniu,
ale leżąc, słuchamy, jak lektor nam czyta. Doświadczony lektor jak np. Jerzy Stuhr bardzo wzbogaca czytanie
książek swoim głosem, umiejętnie modulując głos.
Ostatni argument, jakiego użyję będzie to, że audiobooki zajmują na półkach mniej miejsca niż książki
i się nie kurzą.
Ten ostatni argument
nie
przemawia do
mnie za bardzo
bo uwielbiam
gromadzić książki na półkach, ale wszystkie poprzednie
jak najbardziej. Polecam słuchanie audiobooków. Z tego
możecie czerpać same korzyści więc nie ma na co czekać,
nawet jak ich nie macie w domu, można ich posłuchać na
Internecie, bawiąc się w tym samym czasie w swoim pokoju.

KR

Mały artysta

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, wykaz nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa, przeznaczonej do wynajęcia w drodze
bezprzetargowej na okres 3 lat.
Przedmiot najmu:
udział wynoszący 3/5 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 14 o
powierzchni 0,13 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Wiechowo, gmina Marianowo, dla której prowadzona jest
przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze: SZ1T/00024112/5,
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 72,96 m2,
znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie w/w nieruchomości, oznaczonego
adresem Wiechowo 37A.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowegow Stargardzie oraz na stronie internetowej www.powiatstargardzki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej na okres od dnia 08.05.2020 r. do dnia
29.05.2020 r.
91 573 09 96
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Co w trawie piszczy

„Pierwsze przygody Mikołajka” Goscinny-Sempre.
W
dzisiejszym
COOLTUROWNIKU polecam do wysłuchania kultowe
opowiadania o małym urwisie w mistrzowskim czytaniu Jerzego Stuhra.
Komplet 5 audiobooków da wam
12 godzin świetnej
zabawy.
Te wspaniałe arcydzieła pokazują,
jak dorastać, żeby
wciąż
pozostać
dzieckiem, a to w
dzisiejszych czasach nie lada sztuka .
Na komplet tych
audiobooków składają się takie części
jak:
Mikołajek
Mikołajek nie nudzi się w szkole
Mikołajek
ma
kłopoty
Wakacje Mikołajka
Mikołajek i inne
chłopaki
Po wysłuchaniu
tych historii poznacie wspaniałych
bohaterów tej opowieści czyli Mikołajka i jego kolegów
Ananiasza, Kleofasa, Maksencjusza,
Joachima, Alcesta,
Gotfryda, Rufusa,
Euzebiusza. Przygody jakie ich spotykają wywołają nie
tylko uśmiech na
waszych buziach,
ale z pewnością
głośny śmiech .
Polecam audiobooki do słuchania
podczas zabawy w
pokoju, a jeśli zaciekawią was przygody
Mikołajka
możecie również
obejrzeć dwa filmy dla dzieci „Mikołajek” oraz „Wakacje Mikołajka”.
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”

35. udzielają kredytów
36. kalif, zięć Mahometa
37. rozstrzyga w sprawach
administracyjnych
38. miasto w Bułgarii
39. Pogorzelska,
polska aktorka
40. ... „King” Cole
41. grecka bogini
nieszczęścia
42. egipskie wzgórze
kryjące ruiny
43. ruiny w Turcji
44. japońska mniszka
buddyjska.
Poziomo:
45. komin wulkanu
46. mięso wieprzowe
47. poziomy uskok
w licu ściany
48. część głowicy kolumny

greckiej
49. budowlana kotew
50. film A. Kurosawy
51. wirnik silnika
elektrycznego
52. marka samochodu
53. sąsiadka Panamy
54. zesłanie w Rosji carskiej
55. uwodziciel
56. dawane podczas ucieczki
57. wykaz dań w lokalu
58. miasto we Francji nad rzeką
Cance (dopływ Rodanu)
59. święcenia biskupie
60. Czarna Woda
61. płd. ramię deltowe Renu
62. fotel na biegunach
63. waluta Angoli
64. Indianie z Kanady
65. strój dla ziemniaka
66. wąż R. Kiplinga

67. urlopowy latem
68. kwestionariusz z pytaniami
69. proboszcz
70. gdzie trzeba się spieszyć
71. okrutny zwyczaj
pochodzący z Indii
72. wyspa duńska
73. choroba jak rzeka
74. garaż masowej lokomocji
75. przeziębienia
to np. kaszel
76. kolega fizyka
77. piłka za boiskiem
78. przejaw boga Re
79. masturbacja
80. dziewicza bogini łowów
81. tworzywo na obudowy
np. telefonów.
PODPOWIEDŹ: ANNONAY,
ATON, ITYS, KAA, REID, URI

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

17. utwór Chateubrianda
18. miękki, lekki metal
19. grał Colombo
20. uderzenie
21. Anna, aktorka z Krakowa
22. niejeden w muzeum
23. chudzina
24. postać biblijna
25. dawny puchar
26. kanton w Szwajcarii
27. samochód terenowy
28. wzniosły czyn
29. opracował katalog
położeń gwiazd nieba
południowego
30. na manele podróżnego
31. autor „Łowców skalpów”
32. mijają
33. unikat
34. dźwięk „A” obniżony
o dwa półtony
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Dyżur nocny

Pionowo:
1. prycza
2. gatunek sardyny
3. paryski taniec
4. internat
5. obywatel Chorwacji
6. stolica Mali
7. dopływ Wołgi
8. wynalazek Gutenberga
9. prezydent Egiptu
w latach 1970-81
10. konny pododdział
Kozaków
11. termin filozofii chińskiej
12. Patrick, amer. lekkoatleta,
mistrz olimp. w rzucie
młotem (1920)
13. zabity przez matkę
14. ciężka tkanina
15. osuwisko
16. lewy dopływ Odry

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

Kotlety drobiowe zapiekane z
warzywami, szynką i serem

Składniki:
2 duże lub 3 małe filety z piersi kurczaka
2 jajka
bułka tarta
1 duża cebula
500 g pieczarek
200 g szynki gotowanej
2 pomidory
250 g żółtego sera
4 ząbki czosnku
1 pęczek natki pietruszki
5 łyżek majonezu
przyprawy: sól, pieprz, słodka papryka, ulubiona przyprawa
do kurcza
Wykonanie:
Filety oczyszczamy, osuszamy
i kroimy na kotlety. Mięso rozbijamy i doprawiamy z obu stron
solą, pieprzem, słodką papryką i
ulubioną przyprawą do kurczaka.
Kotlety panierujemy najpierw
w rozkłóconym jajku, a następnie w bułce tartej.
Kotlety smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron, do zarumienienia.

Usmażone kotlety przekładamy na blachę do pieczenia wyłożoną papierem do pieczenia.
Na patelni rozgrzewamy olej,
wrzucamy pokrojoną w kostkę
cebulę i smażymy do zeszklenia.
Następnie dodajemy pieczarki
pokrojone w półplasterki i smażymy do całkowitego odparowania płynu. Doprawiamy solą i
pieprzem, mieszamy i odstawiamy do całkowitego ostudzenia.
W misce mieszamy ze sobą:
ostudzone pieczarki z cebulą,
szynkę i pomidory pokrojone
w kostkę, ser żółty starty na dużych oczkach tarki, przeciśnięte
przez praskę ząbki czosnku, posiekaną natkę pietruszki, majonez, sól i pieprz. Wszystko dokładnie mieszamy.
Farsz równomiernie rozkładamy na usmażonych kotletach.
Blachę z kotletami wstawiamy
do piekarnika nagrzanego do
180 stopni Celsjusza i pieczemy
przez 25 minut.

ogłoszenie

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym
- ubezpieczenie grupowe
TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
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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, przyczepę niewywrotkę 8 ton,
przyczepę samozbierającą małą, pług 3-skibowy,
siewnik talerzowy, śrutownik bijakowy, Orkan
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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

91 578 35 80
519 546 992
(całodobowe)

ZATRUDNI

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT

08.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
09.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

tel: 91 39 22 165
91 573 09

10.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

12.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
13.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
14.05.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

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

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

ul. Pierwszej Brygady 35
pokój 602
73-110 Stargard
Redakcja czynna
od pon. do pt.
w godz. 8.00-16.00
tel. 511 407 627
91 573 09 96
redakcja@
dziennikstargardzki.pl

96

mgr farm.

11.05.2020
„Centrum”
ul. Czarnieckiego 1e
tel.91-834-00-05

•
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świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

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

Marcin Brański
Rafał Kowalczuk
Michał Padiasek

Sekretariat
Dorota Mariańska

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

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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Remont kolegiaty idzie pełną parą
Rozpoczęły się prace w jednym z najwspanialszych zabytków Pomorza Zachodniego.
Kolegiata NMP będzie jeszcze piękniejsza. Zarówno elewacja, jak i wnętrza zostaną
odnowione, wykonana będzie również iluminacja budynku. Wartość inwestycji to ponad 17 000 000 zł.
Postępy prac można na bieżąco śledzić na facebookowym profilu Kolegiata Stargard - dziennik remontu stulecia.
Zakres remontu świątyni
jest naprawdę szeroki. Inwestycja ma potrwać do 2023 r.
Zarówno wokół budynku, jak
i w środku kościoła stanęły
już rusztowania. Rozpoczęły
się też prace badawcze malatur na sklepieniach i filarach.
Pobrane zostały próbki farb,
które następnie poddane będą
ekspertyzie. Dzięki temu konserwatorzy zabytków dowiedzą się, w którym wieku nałożono konkretne kolory i jaka
była ich kolejność.
Wykonawcą robót w kolegiacie jest spółka Konsart ze
Szczecina. Na tę ogromną inwestycję pozyskano ponad 14
500 000 zł z Unii Europejskiej.
Wsparcia finansowego udzielił też Stargard. Miasto przekazało na ten cel niemalże 3
000 000 zł.
Info UM/opr red

Idź nad strumienie

Jacek Malczewski dokonywał w swoich obrazach zadziwiających syntez kodów kulturowych. Tutaj w obrazie "Adoracja Madonny" z tryptyku "Idź nad strumienie"
niespotykane połączenie znaków polskiej duchowości
maryjnej z elementami mitycznymi.
I wiersz na ten temat autorstwa Marka Słomskiego.
Wszystko w miesiącu Maryjnym maju

Adoracja Madonny
Madonna z dzieciątkiem na tronie zasiadła
A wokół jak żywa dziwaczność upadła.
Na skrzydłach pegazich ku Pani zleciały
W satyrzych kopytach krok krokiem dreptały.
Tułacze po świecie swym losem dręczeni
Spotkali trzech króli – wracali zmęczeni
- Nie bójcie cudaki się swojej powłoki
Gotowe też dla Was Niebiańskie Obłoki.
Stworzeniu wszelkiemu już Pan błogosławi
Podniesie każdego co przed Nim się zjawi
Wracamy z audiencji w tej szopie ubogiej
Niesieni skrzydłami nadziei nam drogiej...
W trakcie remontu, kolegiatę odwiedzili przedstawiciele władz - wiceprezydent
Ewa Sowa, sekretarz Zdzisław Rygiel, ks. dr Janusz Posadzy, prezydent Rafał Zając i wiceprezydent Piotr Mync

Na wieści te z dawien od dawna czekane
Rzuciły bożęta swe mity zebrane
Ruszyły na światy po ludzkie sumienie
A echo powtarza - Już idź nad strumienie...
Madonna z dzieciątkiem na tronie zasiadła
I stopę o księżyc tymczasem oparła
Przed wężem swe dzieci obronić gotowa.
Tą mocą wszechmocną, tym darem od Słowa.
3 05 2020 Marek Słomski

Odnowiona zostanie elewacją świątyni oraz jej wnętrze
reklama

Pobrane zostały próbki farb, które poddane zostaną ekspertyzie. Na
jej podstawie będzie wiadomo w jakiej kolejności były nakladane

Jacek Malczewski - Adoracja Madonny

e-mail: dziennik@dzienniknowogardzki.pl

91 573 09 96

