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Kronika strażacka

Puls Miasta

Połamane drzewa, pożary
sadzy w koninie
W minionym okresie strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu mieli
ręce pełne roboty. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w czwartek, 12 marca.

121
Kilka dni temu Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie odwiedził Tomasz Wolender - Wojewódzki Konserwator Zabytków. W
obecności m.in. Prezydenta Miasta Stargard Rafała Zająca oraz jego
zastępców poznał placówkę, która 5 lat temu została zmodernizowana.
KR

Na ulicy Dąbrowskiego strażacy zostali zadysponowani do pożaru w jednym z mieszkań

122
Koronawirus nie sparaliżował komunikacji miejskiej, ale wprowadzono specjalne środki ostrożności. Od czwartku (12 marca) w
ramach działań profilaktycznych do odwołania spółka wstrzymuje
sprzedaż biletów przez obsługę pojazdu w środkach komunikacji
miejskiej. Zakaz będzie obowiązywał do czasu odwołania zagrożenia zarażenia koronawirusem. Bilety można zakupić w punktach
sprzedaży MPK, w automatach biletowych w autobusach, oraz poprzez aplikacje mobilne – SkayCash, Mpay i Mobilet.

Strażacy z OSP w Kobylance zostali zadysponowani do drzewa,
które w wyniku silnych podmuchów wiatru złamało się i spadło
na stojący w pobliżu dom jednorodzinny. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
Tego samego dnia strażacy zostali
jeszcze zadysponowani do Morzyczyna, gdzie również usuwali powalone drzewa.
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach odebrali zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie
kominowym. Do zdarzenia doszło
w miejscowości Bralęcin.
Tego samego dnia Strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Chociwlu zostali zadysponowa-

Strażacy z OSP w Kobylance usuwali połamane drzewa w Morzyczynie.

Również we środę strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Dolicach zostali zadysponowani do zabezpieczenia lądowiska

śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lądowisko
znajduje się w Dobropolu Pyrzyckim.

KR

Strażacy z OSP w Dolicach zabezpieczali lądowisko śmigłowca Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Foto. Stoją!Stargard

123
Pomimo wielkiego pakowania w Książnicy Stargardzkiej, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Mogę Więcej, Chcę Lepiej...” dedykowane dla kobiet (do spotkania doszło przed wprowadzeniem
szczególnych zasad bezpieczeństwa), hasło drugiej edycji warsztatów brzmi: „Żyj pięknie i zdrowo”. Tym razem rozmawiano o zdrowych nawykach żywieniowych i zbawiennym detoksie. O świadomym, mądrym odżywianiu mówiła Izabela Apanowicz, zaś o diecie
oczyszczającej organizm z toksyn Sylwia Wojsznarowicz.
KR

ni do pożary, do którego doszło w
jednym z mieszkań przy ulicy Dąbrowskiego. Na szczęście w wyniku
zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
We środę 18 marca strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ińsku zostali zadysponowani do
pożaru nieużytków w miejscowości
Ścienne. Tego samego dnia w godzinach wieczornych odebrali zgłoszenie o pożarze nieużytków na terenie dawnego pgr w Ińsku.

W Kobylance złamane drzewo spadło na dom. Na szczęście nikt nie ucierpiał Foto.
OSP Kobylanka
91 573 09 96
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Jak funkcjonuje nowa uchwała o segregacji odpadów?

Radny interpeluje - Prezydent odpowiada
Nie milkną sygnały mieszkańców dotyczące realizacji nowej uchwały dotyczącej segregacji śmieci. Tym razem mieszkańcy zwracają uwagę na kilka
problemów, za pośrednictwem radnego Damian Gralaka, który w tej kwestii złożył interpelację do Prezydenta Miasta. Mieszkańcy zgłaszają

Radny Damian Gralak, na prośbę mieszkańców, poruszył szereg kwestii dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami

Kolejne problemy
Odkąd zaczęły obowiązywać
nowe zasady segregacji odpadów komunalnych co jakiś czas
mieszkańcy alarmują naszą redakcję, lub radnych o wielu kwestiach, wskazujących na fakt iż
nowy system nie działa doskonale. Tym razem w imieniu mieszkańców radny Damian Gralak
skierował swoją interpelację do
Prezydenta Miasta, wymieniając
kilka kwestii, . - Po wprowadzeniu uchwały w sprawie segregacji nieczystości, mieszkańcy miasta zwrócili uwagę na szereg niedociągnięć. Odpady bio odbierane są zbyt rzadko co szczególnie
będzie odczuwalne latem, lub też
pojemniki te są zbyt małe. Brakuje odpowiednich pojemników
na pozostałe śmieci. Te, które są,
utrudniają wrzucanie np. butelek
lub plastików (zbyt małe otwory).
Firma, która odpowiada za wywóz segregowanych zanieczyszczeń nie potrafi ustosunkować się
do propozycji Spółdzielni Mieszkaniowej na temat dużych półpodziemnych śmietników. Brak
dobrej woli kierowców samochodów odbierających zanieczyszczenia w kwestii dojazdów do posesji i altan, gdyż drobne utrudnienia powodują nieodebranie śmieci. Na terenie blokowisk sporym
utrudnieniem jest problem korelacji pomiędzy wywozem śmieci
a myciem pojemników bio. Ekipy zbierające śmieci nie zabierają worków stojących obok śmietników. Potem przez wiele tygodni
śmieci te zalegają, worki pękają i
robi się nieprzyjemnie oraz brudno. Jak z perspektywy dwóch miesięcy ocenia pan Prezydent realizację uchwały oraz realizację jej
przez mieszkańców? Czy poprawiła się świadomość dotycząca
segregacji? - pyta radny Damian
Gralak. W odpowiedzi na interredakcja@dziennikstargardzki.pl

pelację do poruszanych w interpelacji zagadnień odniósł się Zastępca Prezydenta Piotr Mync.
Pojemniki takie mają być...
Jeśli chodzi o wielkość pojemników na odpady bio-kuchenne oraz częstotliwość ich odbioru zostały dobrane w oparciu o
doświadczenia z okresu testowego, przeprowadzonego w 2019
roku w zabudowie jedno i wielorodzinnej na osiedlu Pyrzyckim. - W oparciu o zebrane doświadczenia,
zaproponowano
wyposażenie nieruchomości jednorodzinnych w pojemniki o pojemności 120 dm3 i wielorodzinne – w 120 dm3 i 240 dm3. Najczęściej zgłaszanym wtedy przez
zarządców nieruchomości wielorodzinnych problemem były zbyt
małe powierzchnie istniejących
wiat śmietnikowych na dostawienie nowego pojemnika – na odpady bio-kuchenne. Po 01.01.2020
r., zaraz po obowiązkowym wyposażeniu nieruchomości w pojemniki na odpady bio-kuchenne,
część zarządców budynków wielorodzinnych zgłosiło do Zarządu
Usług Komunalnych potrzebę dostawienia dodatkowych pojemników lub konieczność zwiększenia
częstotliwości opróżniania już istniejących. Problem przepełniania
się pojemników pojawił się na nieruchomościach, z których nie
napływały do ZUK żadne sygnały o konieczności zwiększenia
ilości pojemników czy częstotliwości ich odbioru albo wpłynęły zbyt
późno – informuje Piotr Mync.
Jak zaznacza Zastępca Prezydenta dodatkowym, niekorzystnym
czynnikiem była wzmożona ilość
odpadów powstających w okresie świąteczno-noworocznym.
Obecnie, w oparciu o przyjęte
zgłoszenia oraz w wyniku własnych
przeglądów, ZUK wraz z Ope-

ratorem systemu doposażają te
nieruchomości w kolejne pojemniki lub – jeśli to możliwe –
zwiększają częstotliwość odbioru. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, w okresie letnim częstotliwość odbioru odpadów bio-kuchennych zostanie zwiększona. Dodatkowo ZUK współpracuje z zarządcami nieruchomości w zakresie działań informacyjnych, dotyczących
właściwego zbierania tej nowej frakcji odpadów. Ponieważ
odpady bio-kuchenne są specyficzną frakcją odpadów i szybciej ulegają rozkładowi, podjęte działania powinny ograniczyć
spodziewane w okresie letnim
uciążliwości związane z emisją
nieprzyjemnych zapachów. Jeśli chodzi o wielkość otworów
wrzutowych w pojemnikach do
selektywnej zbiórki odpadów z
tworzyw sztucznych, to Urząd
Miejski informuje, że konstrukcja pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów jest standardowa, stosowana powszechnie od
wielu lat w większości krajów europejskich. Zastosowanie
w tych pojemnikach otworów
wrzutowych o niewielkich rozmiarach wymusza umieszczanie odpadów luzem, dzięki czemu już na etapie zbierania odpadów do pojemników trafia surowiec dobrej jakości. - Zalety tego
rozwiązania stanowi brak możliwości umieszczenia w pojemniku worków z odpadami o niewłaściwej zawartości, odpadów
o dużych rozmiarach, które nie
są odpadami opakowaniowymi
oraz uniemożliwienie osobom postronnym wybierania niektórych
odpadów, a przy tym zaśmiecania miejsca gromadzenia odpadów. – wyjaśnia Piotr Mync. Zastępca Prezydenta odniósł się
także do inicjatywy Spółdzielni
Mieszkaniowej w zakresie budowy pojemników półpodziemnych. Taka inicjatywa była analizowana pod względem warunków technicznych możliwości
odbioru odpadów przez ZUK i
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Decyzja o podjęciu tej inwestycji
pozostaje jednak w gestii właściciela nieruchomości, który jest
jednocześnie inwestorem przedsięwzięcia.
Kiedy nie odbiorą odpadów?
Jak zauważa Zastępca Prezydenta, załogi odbierające odpady
mają za zadanie odbiór odpadów
zgodnie z harmonogramem, z
kilkudziesięciu nieruchomości
każdego dnia. Każdorazowe za-

stawienie doja. Przy tym każda
frakcja odpadów musi być odbierana odrębnym pojazdem. - Ze
względu na zależności pomiędzy
odbiorem poszczególnych frakcji
odpadów oraz pomiędzy odbiorem odpadów z różnych
nieruchomości – konieczne jest
zaangażowanie nie tylko zarządzającego systemem, operatora
systemu i zagospodarowującego
odpady, ale również mieszkańców poszczególnych lokali mieszkalnych, całej Wspólnoty Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zarządców nieruchomości. – informuje Piotr Mync.
Z kolei jeśli chodzi o brak korelacji między wywozem odpadów, a myciem pojemników bio,
to utrzymanie pojemników oraz
miejsc gromadzenia odpadów w
odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym należy do obowiązków właściciela
nieruchomości i wynika z art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze
zm.). - Zgodnie z przywołanymi
przepisami, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić
kontrolę stanu technicznego i sanitarnego pojemników, konserwację i naprawę oraz mycie i dezynfekcję – w miarę potrzeby. - informuje Piotr Mync.
Natomiast selektywna zbiórka
odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości
w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest
obowiązkiem właściciela nieruchomości i wynika z art. 5 ust. 1
pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. .
W szczególności odpady winny
być przygotowane do odbioru
w odpowiednich pojemnikach
lub workach i wystawione w widocznym miejscu gromadzenia
odpadów, do którego został zapewniony dojazd. - Jeżeli odpady są przygotowane do odbioru
we właściwy sposób i znajdują się
w miejscu gromadzenia odpadów,
do którego został zapewniony dojazd, wówczas usługa odbioru realizowana jest bez zakłóceń. Zaznaczyć przy tym należy, że załoga Operatora odbiera te frakcje
odpadów, do których jest przystosowany pojazd w danym czasie
odbioru. Na przykład w czasie odbioru odpadów zmieszanych nie
mogą być zabrane „luzy” w postaci odpadów tworzyw sztucznych –
zaznacza Piotr Mync.
Miasto dobrze ocenia nowy

system
Jak informuje Urząd Miejski,
gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie miasta Stargard został
przygotowany z należytą starannością i zapewnia mieszkańcom
miasta wszelkie narzędzia niezbędne do właściwego gospodarowania odpadami. Rada Miejska podjęła ważne akty prawa
miejscowego kształtujące funkcjonowanie gminnego systemu
odbioru i zagospodarowania odpadów. Nieruchomości zostały wyposażone w niezbędne pojemniki i worki na odpady oraz
w systemy identyfikacyjne (odpowiednio: chipy lub naklejki z
kodami kreskowymi). Zawarto
umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających w
gospodarstwach domowych na
terenie Gminy Miasto Stargard.
Zapewniono stały, systematyczny odbiór wszystkich odpadów
powstających w gospodarstwach
domowych, natomiast pomimo
obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości – zapewniono dodatkowe mycie pojemników przez Operatora systemu.
Zapewniono również funkcjonowanie EKOPUNKTU (PSZOK),
w ramach którego działa Punkt
Zbierania Odpadów Niebezpiecznych oraz Punkt Rzeczy
Używanych. Poza tym zapewniono usługę transportu odpadów remontowych za dodatkową
odpłatnością do EKOPUNKTU,
prowadzona jest edukacja ekologiczna, z kolei właściciele nieruchomości mają możliwość zgłoszenia konieczności dodatkowego (poza stałym harmonogramem) odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów. - Dysponując wymienionymi narzędziami i działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
właściciel nieruchomości, Wspólnota Mieszkaniowa lub Spółdzielnia Mieszkaniowa są w stanie kreować swoje „mikro-systemy”, którymi zarządzają (domowe, osiedlowe, czy też w obrębie jednego
budynku), tak aby nieruchomość
utrzymać w czystości i porządku
– zaznacza P. Mync - Niezbędne przy tym jest właściwe przygotowanie odpadów do odbioru,
zapewnienie dojazdu dla pojazdu
specjalistycznego, a także współpraca w zakresie zgłaszania konieczności dostawienia dodatkowych pojemników lub zwiększenia częstotliwości opróżniania już
istniejących. – kończy Zastępca
prezydenta Piotr Mync.
KR
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Stargardzkie firmy przyłączają Nie zapanował nad
się do walki z koronawirusem pojazdem i wjechał
w dom
Pracownicy firmy FILTER ze Stargardzkiego Parku Przemysłowego na co dzień szyją
m.in. stroje sportowe i damskie ubrania. Odpowiadając na zapotrzebowanie szpitali i
innych instytucji, rozpoczęli produkcję odzieży ochronnej. Maseczki, fartuchy, kombinezony i czepki uszyte w Stargardzie trafią tam, gdzie dzisiaj najbardziej ich brakuje.
- Stroje ochronne są niezbędne
służbom pomagającym mieszkańcom w wielu obszarach. Po-

trzebują ich oczywiście lekarze
i pielęgniarki w szpitalach, ale
także pracownicy pomocy spo-

Firma Filter przyłączyła się do walki z koronawirusem. Pracownicy szyją maseczki,
kombinezony

łecznej, strażnicy miejscy, policjanci czy lekarze rodzinni. Kiedy więc okazało się, jak trudno
te produkty kupić dziś na rynku,
zwróciliśmy się do właścicielki
firmy FILTER, która bez wahania podjęła wyzwanie – mówił
prezydent Rafał Zając.
Kilka miesięcy temu firma uruchomiła kolejny obiekt
w Stargardzkim Parku Przemysłowym. Na 2400 m2 szyta
i magazynowana jest odzież,
która trafia do różnych krajów
Europy. W związku z pandemią
koronawirusa FILTER odpowiedział na zapotrzebowanie
rynkowe – pracownicy produkują stroje ochronne tak bardzo
teraz potrzebne.
Info UM/opr red

Spalone Audi
i włamania do bankomatów

W minioną środę, 18 marca w Witkowie doszło do groźnie
wyglądającego zdarzenia z udziałem samochodu osobowego.

W Witkowie nieznany sprawca wjechał w budynek mieszkalny. Nikt nie został
poszkodowany. Foto.Stoją!Stargard

Jak poinformował podkom.
Krzysztof
Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej
Policji około godziny 22 kierowca samochodu osobowego najprawdopodobniej stracił
panowanie nad pojazdem, co
skutkowało tym, że auto wy-

padło z drogi i uderzyło w budynek mieszkalny. Na szczęście
mieszkańcom budynku nic się
nie stało.
Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Policja prowadzi czynności mające na celu ustalenie
jego tożsamości.

Odeszli do wieczności...
Pochówki 14.03.2020

W miniony poniedziałek, 16 marca w mieście doszło do serii dziwnych zdarzeń. Na
Osiedlu Zachód ukradziono Audi, które później odnaleziono w lesie. Nieznani sprawcy usiłowali okraść dwa bankomaty.

RYSZARD WIDEROWSKI, lat 72, zmarł 11.03
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 17.03.2020
BARBARA KUSZELA, lat 91, zmarła 8.03
Pogrzeb odbył się ok. godz. 15. 00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 18.03.2020
CECYLIA KALSKA, lat 90, zmarła 13.03
Pogrzeb odbył się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
TOMASZ GROMEK, lat 57, zmarł 10.03
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
JADWIGA JAKUBOWSKA, lat 89,zmarła 14.03
Pogrzeb odbył się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu

Nieznani sprawcy usiłowali ukraść
gotówkę z bankomatu na ulicy Szczecińskiej. Foto. Stoją!Stargard

Samochód osobowy marki Audi A6 zaparkowany był na
Osiedlu Zachód między blokami
B20 i A 21. Do jego kradzieży doszło wieczorem lub w nocy. Auto
odnaleziono w podstargardzkim
lesie doszczętnie spalone.
Nieoficjalnie mówi się, że kradzież i spalenie auta może mieć
związek z próbą okradzenia bankomatów.
Policja jednak nie potwierdza
tej wersji. Jak poinformował podkom. Krzysztof Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej
Policji w miniony poniedziałek doszło do próby włamania

W miniony poniedziałek ukradziono Audi A6, które zaparkowane było na Osiedlu
Zachód. Foto. Stoją!Stargard

do dwóch bankomatów. W obu
przypadkach jednak nie doszło
do kradzieży sejfu z bankomatów.
Policja prowadzi czynności w
tej sprawie. Ponadto wyjaśnia

sprawę skradzionego Audi, które zostało odnalezione w okolicy
Smogolic. Auto było doszczętnie
spalone.

Pochówki 19.03.2020
BARBARA SAJNIAK, lat 71,zmarła 13.03
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
reklama

red

Ukradzione auto odnaleziono w podstargardzkim lesie doszczętnie spalone. Foto.
Stoją!Stargard.
91 573 09 96
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Lekcje z internetu - rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

MEN ma plan nauczania
Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej
wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało plan zdalnego nauczania

Zdalne lekcje
Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich
klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową.
To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania. Intencją Ministerstwa
Edukacji Narodowej jest to, aby
uruchomiona strona była nie
tylko inspiracją dla nauczycieli,
ale także wsparciem w ich pracy. Stąd m.in. koncepcja „planu
lekcji” z propozycjami treści na
każdy dzień. To jedynie podpowiedź. MEN zostawia nauczycielom pełną dowolność w wyborze oraz wykorzystaniu opublikowanych lekcji i tematów.
Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje nauczyciele nauczania
początkowego znajdą materiały,
dzięki którym wspólnie ze swoimi uczniami powitają wiosnę.
Szóstoklasiści na muzyce będą
mieli szansę poznać (jeśli jeszcze
ich nie znają) różne współczesne style muzyczne. Nauczyciele
ósmoklasistów będą mogli powtórzyć z nimi czas Past Simple i

popracować nad wzbogaceniem
słownictwa. Poza językiem angielskim, na stronie znajdują się
także podpowiedzi do wykorzystania na lekcjach niemieckiego,
hiszpańskiego czy francuskiego. Nie zapomniano też o takich
przedmiotach jak np. podstawy
przedsiębiorczości czy edukacja
dla bezpieczeństwa. Co ważne,
wszystkie udostępnione na stronie materiały dydaktyczne są
bezpłatne.
Epodreczniki.pl – platforma
do zdalnej nauki
To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra
Edukacji Narodowej narzędzie
edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe
materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie,
współtworzenie nowych treści
i dzielenie się nimi z uczniami,
tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość
śledzenia postępów uczniów, a
nawet indywidualizację pracy
z uczniem. - Warto korzystać z
rzetelnych, merytorycznych źródeł. Na stronie epodreczniki.pl
znajdują się materiały do wyko-

rzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół, które uwzględniliśmy w przykładowych planach
lekcji. Chcemy, aby w czasie zawieszonych zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia wiedzy
i powtórzenia dotychczasowych
lekcji. Dla nauczycieli może to
być okazja do zdobywania nowych kompetencji – podkreślił minister edukacji Dariusz
Piontkowski. Materiały dostępne na platformie są bezpłatne;
zgodne z podstawą programową
dla szkoły podstawowej i szkół
ponadpodstawowych; udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów
przez nauczycieli – oznacza to,
że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować,
kopiować itd.; dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon); dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami. Na platformie nauczyciele i uczniowie
mają do dyspozycji: e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach

Wydział Komunikacji czasowo
zawiesza rejestrację pojazdów
W związku z obowiązującym na terenie kraju i w regionie stanem zagrożenia epidemicznego, którego celem jest ograniczenie ekspansji SARS- CoV2 , a także koniecznością zachowania ścisłych procedur bezpieczeństwa sanitarnego w tym zakresie, zdecydowano
o ograniczeniu funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa.
Biorąc pod uwagę kwestię bezpieczeństwa- zarówno klientów, jak i pracowników- od poniedziałku 16 marca
czasowo została zawieszona obsługa
rejestracji pojazdów. Z usług Wydziału Komunikacji można skorzystać załatwiając jedynie sprawy bieżące, oraz
redakcja@dziennikstargardzki.pl

w zakresie odbioru lub złożenia wniosku o prawo jazdy.
Zachęcamy jednocześnie aby ograniczyć wizyty w urzędzie, korzystając
z narzędzi komunikacji elektronicznej. Większość spraw można również
załatwić telefonicznie. Dzwoniąc pod

nr. 91 48 04 800 lub 91 48 04 804, Kancelaria Ogólna skontaktuje każdego z
interesantów z danym urzędnikiem.
Pełny wykaz telefonów kontaktowych na stronie: www.powiatstargardzki.pl.

Info Starostwo Powiatowe

kształcenia; dodatkowe zasoby
dydaktyczne do poszczególnych
przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki; przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć. Zarejestrowani i
zalogowani użytkownicy mogą
korzystać z edytora treści, który
daje możliwość tworzenia treści
edukacyjnych dostosowanych
do urządzeń mobilnych. Warto
podkreślić, że nauczyciel może
udostępniać materiały nawet
tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani. Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów
serwisu. MEN zachęca do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują,
w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.
Materiały i narzędzia
Warto zapoznać się również
z podpowiedziami dotyczącymi narzędzi do zdalnej pracy z
uczniami. Aby utworzyć zdalną
klasę nie trzeba ściągać i instalować płatnych aplikacji. Czasem najskuteczniejszy okazuje
się popularny i darmowy komunikator internetowy. O tym, z jakich jeszcze narzędzi mogą korzystać nauczyciele, można zapoznać się w poradniku Nauczycielu, poprowadź lekcje online!.
Ministerstwo Cyfryzacji wraz
z NASK przygotowało również
materiały, w których krok po
kroku można dowiedzieć się na
przykład, jak założyć grupę na
portalu społecznościowym czy
swój kanał na platformie społecznościowej, a później prowadzić na nim swoje lekcje. Warto
zapoznać się z tymi materiałami
na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje w zakładce Zbuduj zdal-

ną klasę.
Specjalnie dla ósmoklasistów i maturzystów
Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to
możliwość powtórzenia materiału. MEN szczególnie chce zadbać w tym czasie o uczniów
przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych
dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od
16 do 25 marca. Każdy taki zestaw będzie się składał z: zadań
z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII; zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej; zadań z języka
angielskiego – zorganizowanych
według umiejętności. Zadania
będą publikowane codziennie o
godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast
rozwiązania – o godz. 15:00. Na
stronie CKE również maturzyści
znajdą zbiory zadań do powtarzania materiału ze wszystkich
przedmiotów. Warto zapoznać
się z nimi pod linkiem - zbiory
zadań dla maturzystów. W każdym zbiorze, oprócz zadań, zamieszczone są wskazówki, ich
rozwiązania oraz same rozwiązania. Dostępne są też filmy o
części ustnej egzaminu z języka
polskiego, np. język polski i filmy o błędach, jakie maturzyści
często popełniają, rozwiązując
zadania z języka polskiego, chemii czy biologii - filmy różne.

Kondolencje

Idze Żwikiewicz

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają
koleżanki i koledzy
ze Starostwa Powiatowego
w Stargardzie
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Pomorze Zachodnie zakupi nowoczesne pociągi

Hybrydy także przejadą przez Stargard
W miniony piątek został ogłoszony przetarg na zakup dwóch pociągów. Mowa o hybrydach – dwunapędowych pociągach wyposażonych w 150
miejsc siedzących. Przetarg daje możliwość zakupu nie więcej niż 10 kolejnych pojazdów w ramach prawa opcji. Co najbardziej istotne dla mieszkańców Stargardu, jedna z tych hybryd będzie kursowała przez nasze miasto na trasie Szczecin Główny – Szczecinek.
Pomorze Zachodnie stawia
na pojazdy dwunapędowe. W
piątek (13 marca) ogłoszono
przetarg na zakup dwóch pociągów. Docelowo może być
ich nawet dwanaście. - Posiadanie żółtej koszulki lidera w
Polsce pod względem jakości taboru zobowiązuje. Jako pierwsi w kraju wymieniliśmy swoje pojazdy na nowoczesne. Nie
stajemy w miejscu i szukamy
ciągle najlepszych rozwiązań.
Zakup taboru dwunapędowego pozwoli nam połączyć ekologię z ekonomią. To lepsza oferta podróżowania dla mieszkańców i turystów oraz dbałość o
środowisko. To wyjątkowo ważna inwestycja, zważywszy, że
Pomorze Zachodnie jest rozległym regionem, a linie kolejowe
na wielu odcinkach nie są zelektryfikowane. Na około 1200

km używanych torów, zelektryzowanych jest około 750 km –
komentuje marszałek Olgierd
Geblewicz. Pomorze Zachodnie jest jednym z pierwszych
regionów, który postawił na
pojazdy dwutrakcyjne, łączące
najważniejsze zalety pojazdów
elektrycznych (wysokie przyspieszania, brak emisji spalin)
i wyposażonych w przekładnię elektryczną pojazdów spalinowych (możliwość poruszania się po liniach niezelektryfikowanych). Przetarg obejmuje
zakup dwóch pojazdów dwunapędowych wyposażonych w
150 miejsc siedzących, z możliwością zakupu nie więcej niż
10 kolejnych pojazdów w ramach prawa opcji. Termin realizacji całego zamówienia to
lata 2020 – 2022. Termin składania ofert mija 21 kwietnia

Na trasie Szczecin Główny - Szczecinek, przez Stargard, będzie kursował nowoczesny pociąg hybrydowy

br. Tabor dwunapędowy stworzy możliwość uatrakcyjnienia rozkładu jazdy dla podróżnych poprzez wprowadzenie

do dotychczasowej oferty bezpośrednich pociągów relacji
Szczecin Gł. – Kołobrzeg – Koszalin. Jest to relacja o całko-

witej długości 177 km łącząca
dwa największe miasta Pomorza Zachodniego, przebiegająca z wykorzystaniem niezelektryfikowanego odcinka Kołobrzeg – Goleniów o długości 100 kilometrów. Ponadto
nowe pociągi stworzą korzystne warunki obsługi zmodernizowanej linii kolejowej nr 210
Szczecinek – Runowo Pomorskie obsługując bezpośrednią
relację Szczecin Gł. – Szczecinek przez Stargard, Drawsko
Pomorskie, Złocieniec i Czaplinek. Województwo Zachodniopomorskie na inwestycje
taborowe w latach 2010-2018
wydało łącznie ponad 1 mld zł.
Zakupy w znacznej większości
były sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej.
KR

Sołectwa z gminy Dolice pozostaną bez swoich funduszy

Trzech radnych było przeciw
Rada Gminy Dolice podczas ostatniej sesji podjęła niejednogłośną decyzję o przyjęciu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2021 roku. Władze gminy uzasadniają tę decyzję faktem, że w ostatnich latach w większości sołectw dochodziło do ogromnego rozdrobnienia funduszy przyznawanych na przedsięwzięcia, które w małym stopniu zapewniają trwałość i powszechność poprawy warunków
życia mieszkańców sołectw. Pieniądze te maja zostać przekazane m.in. na zapewnienie dostępności dzieci do przedszkoli, lub remonty dróg.

W sumie 11 radnych zagłosowało za uchwałą, na podstawie której w 2021 roku nie będzie wyodrębniony fundusz sołecki w
gminie Dolice

Na podstawie art. 2 ustawy
z dnia 21 lutego 2014 roku
o funduszu sołeckim, Rada
Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki. W terminie do
31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy po-

dejmuje uchwałę, w której
wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na jego wyodrębnienie. Fundusz sołecki
to środki finansowe zagwarantowane w budżecie gminy dla sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są
zadaniami własnymi gmi-

ny, służą poprawie warunków życia mieszkańców i
są zgodne ze strategią rozwoju gminy, służą poprawie
warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią
rozwoju gminy. Konieczność realizacji przez Gminę
powszechnej dostępności

dzieci 3-6 letnich do przedszkoli oraz potrzeba stworzenia możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi
do trzeciego roku życia, konieczność realizacji inwestycji drogowych związanych z poprawą stanu dróg,
które w ostatnim czasie zostały pozbawione kategorii
dróg publicznych lub zmieniły kategorię z powiatowej
na gminną, powoduje konieczność skierowania w
najbliższych 2-4 latach budżetowych dużych środków finansowych na realizację wyżej wymienionych
zadań inwestycyjnych służących poprawie życia ogółu mieszkańców wspólnoty.
Jak uzasadnia Urząd Gminy w Dolicach, dotychczasowe wieloletnie doświadczenia funkcjonowania funduszu sołeckiego na terenie
Gminy Dolice wskazuje, że
w ostatnich latach w większości sołectw dochodzi do

ogromnego rozdrobnienia
funduszy przyznawanych
na przedsięwzięcia, które
w małym stopniu zapewniają trwałość i powszechność poprawy warunków
życia mieszkańców sołectw.
W związku z powyższym
zasadnym jest kierowanie
środków na przedsięwzięcia o powszechnym oddziaływaniu na poprawę warunków życia mieszkańców
Gminy i podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia
zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy na rok 2021
środków stanowiących fundusz sołecki. Radni nie byli
jednak jednogłośni podczas
podejmowania tej decyzji.
Na 14 radnych w sumie 11
zagłosowało za przyjęciem
tej uchwały, natomiast 3
radnych (Janusz Komorek,
Marian Ober, Łukasz Serafin) zagłosowało przeciw.
KR
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Nowa ulica, osiedle i … miejscowość w gminie
Kobylanka

Wieści z gmin

Ul. Wiśniowa, Os. Dębowe
Wzgórze i Nowe Kunowo
Podczas sesji Rady Gminy Kobylanka, radni jednogłośnie podjęli trzy uchwały, na
podstawie której powstanie nowa ulica i osiedle oraz nowa miejscowość w gminie
Kobylanka. Chodzi o nadanie nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół, nadanie
nazwy osiedla w Kobylance, a także o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości kolonia Nowe Kunowo.

Mapa ilustrująca, na jakim terenie znajduje się kolonia Nowe Kunowo

Za sprawą jednogłośnej decyzji radnych nadaje się w miejscowości Jęczydół nazwę urzędową ulica Wiśniowa - dla terenu obejmującego działki o numerach geodezyjnych 131/10 i
131/16, obręb Jęczydół. Obowiązki, jakie na gminę nakładają zapisy Ustawy o samorządzie
gminnym i Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz składanie
przez właścicieli nieruchomości
do Urzędu Gminy w Kobylance
wniosków o nadanie im numeracji porządkowej powodują, że
zachodzi potrzeba nadania nazwy ulicy w miejscowości Jęczydół. Nazwa ul. Wiśniowa została zaproponowana przez współwłaścicieli działek wchodzących
w skład ulicy. Radni również
jednogłośni byli przy uchwale
w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedla w miejscowości
Kobylanka. Tym samym nadaje
się w miejscowości Kobylanka

nazwę Osiedle Dębowe Wzgórze, dla terenu obejmującego
działki geodezyjne, położone
w obrębie Kobylanka, o numerach geodezyjnych od 123/1 do
123/43. Nazwa Osiedle Dębowe Wzgórze została zaproponowana przez właściciela działek wchodzących w skład osiedla. Radni jednogłośnie podjęli również uchwałę w sprawie
wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości. Na podstawie tej uchwały postanawia się
przedstawić Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji - za pośrednictwem Wojewody
Zachodniopomorskiego - wniosek o ustalenie nazwy
miejscowości dla niezamieszkałej części obrębu geodezyjnego Kunowo – kolonia Nowe Kunowo. Tym samym traci moc
uchwała nr IV/24/19 Rady Gmi-

ny Kobylanka z dnia 24 stycznia
2019 r. w sprawie wystąpienia
do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o nadanie
nazwy miejscowości. Zgodnie
z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 2003 r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych urzędowa
nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona
na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. Zgodnie z art. 8 ust. 2
Rada Gminy przedstawia wniosek, o którym mowa w art. 8 ust.
1, ministrowi właściwemu do
spraw administracji publicznej
za pośrednictwem wojewody
– w tym przypadku ministrem
właściwym jest Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji a nie Minister Administracji
i Cyfryzacji, jak błędnie zapisano w uchwale nr IV/24/19 Rady
Gminy Kobylanka z dnia 24
stycznia 2019 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem
o nadanie nazwy miejscowości.
Przedmiotowy teren jest niezamieszkały – od zabudowanej
części wsi odgradza go obwodnica miejscowości Motaniec,
Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo. Obecnie – na podstawie
warunków zabudowy wydanych
przez Wójta Gminy Kobylanka
– trwa budowa pierwszego budynku mieszkalnego. Ustalenie
nazwy miejscowości – kolonia
Nowe Kunowo pozwoli nie tylko na wprowadzenie uporządkowanej, odrębnej numeracji
miejscowości ale także umożliwi
odpowiednie drogowe oznakowanie kierunkowskazami drogi dojazdowej do Nowego Kunowa (droga od ronda w ciągu
drogi powiatowej Stargard – węzeł Lipnik poprzez miejscowość
Lipnik).
Zgodnie z art. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy za kolonię uznaje się
jednostkę osadniczą powstałą
jako rezultat ekspansji miejscowości poza obszar wcześniej istniejącej zabudowy.
KR

Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie nowej nazwy ulicy, osiedla oraz
nadania nazwy miejscowości
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Dobrzany
Z okazji Dnia Sołtysa, który obchodzony jest 11 marca w Dobrzanach zorganizowano spotkanie dla Sołtysów i Sołtysek Gminy Dobrzany. Burmistrz Dobrzan Anna Gibas oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobrzanach Wiesław Borzęcki złożyli wszystkim
obecnym najserdeczniejsze życzenia, podziękowali za dotychczasową pracę na rzecz mieszkańców i wręczyli drobne upominki.

Dolice
Dzień Kobiet świętowano również w Gminnym Centrum Kultury. Wydarzenie składało się z dwóch części. Pierwsza część to koncert „75 lat muzyki rozrywkowej na Pomorzu Zachodnim”, po koncercie przyszedł czas na drugą część i występ pracowników Gminnego Centrum Kultury w Dolicach.

Reptowo Kobylanka
W okolicach stacji PKP Reptowo trwają prace budowlane. Za jakiś czas będzie tu Punkt Przesiadkowy szybkiej kolei metropolitalnej.

Cisewo
Obok leśniczówki Cisewo stanęła wieża obserwacyjna Lasów
Państwowych. Wieża ma wysokość 50 metrów.
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Liczby w przeciwieństwie do polityków nie kłamią
Polskie emerytury liczone w procentach do ostatniej przed emeryturą pobieranej pensji są najniższe w
Europie… Bez komentarza

91 573 09 96
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Z Ewangelii według św. Jana:
Jezus, przechodząc, ujrzał
pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie
Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi,
kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?”
Jezus odpowiedział: „Ani on nie
zgrzeszył, ani rodzice jego, ale
stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam
pełnić dzieła Tego, który Mnie
posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”. To powiedziawszy,
splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy
niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce
Siloam” – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył
się i wrócił, widząc. A sąsiedzi
i ci, którzy przedtem widywali
go jako żebraka, mówili: „Czyż
to nie jest ten, który siedzi i żebrze?” Jedni twierdzili: „Tak, to
jest ten”, a inni przeczyli: „Nie,
jest tylko do tamtego podobny”.
On zaś mówił: „To ja jestem”.
Mówili więc do niego: „Jakżeż
oczy ci się otworzyły?” On odpowiedział: „Człowiek, zwany
Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie:
„Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem”. Rzekli
do niego: „Gdzież On jest?” Odrzekł: „Nie wiem”. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów
faryzeusze pytali go o to, w jaki
sposób przejrzał. Powiedział do
nich: „Położył mi błoto na oczy,
obmyłem się i widzę”. Niektórzy więc spośród faryzeuszów
rzekli: „Człowiek ten nie jest od
Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli:
„Ale w jaki sposób człowiek
grzeszny może czynić takie znaki?” I powstał wśród nich rozredakcja@dziennikstargardzki.pl

łam. Ponownie więc zwrócili
się do niewidomego: „A ty, co o
Nim mówisz, jako że ci otworzył
oczy?” Odpowiedział: „To prorok”. Żydzi jednak nie uwierzyli,
że był niewidomy i że przejrzał,
aż przywołali rodziców tego,
który przejrzał; i wypytywali
ich, mówiąc: „Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził?
W jaki to sposób teraz widzi?”
Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: „Wiemy, że to jest nasz
syn i że się urodził niewidomy.
Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto
mu otworzył oczy. Zapytajcie
jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie”.
Tak powiedzieli jego rodzice,
gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy
ktoś uzna Jezusa za Mesjasza,
zostanie wyłączony z synagogi.
Oto dlaczego powiedzieli jego
rodzice: „Ma swoje lata, jego samego zapytajcie”. Znowu więc
przywołali tego człowieka, który
był niewidomy, i rzekli do niego:
„Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem”. Na to odpowiedział:
„Czy On jest grzesznikiem, tego
nie wiem. Jedno wiem: byłem
niewidomy, a teraz widzę”. Rzekli
więc do niego: „Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci
oczy?” Odpowiedział im: „Już
wam powiedziałem, a wy nie
słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?” Wówczas
go obrzucili obelgami i rzekli:
„To ty jesteś Jego uczniem, a my
jesteśmy uczniami Mojżesza.
My wiemy, że Bóg przemówił
do Mojżesza. Co do Niego zaś,
to nie wiemy, skąd pochodzi”.
Na to odpowiedział im ów człowiek: „W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd
pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od
wieków nie słyszano, aby ktoś
otworzył oczy niewidomemu
od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić”. Rzekli mu w odpowiedzi: „Cały urodziłeś się w
grzechach, a nas pouczasz?” I
wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i
spotkawszy go, rzekł do niego:
„Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” On odpowiedział:
„A któż to jest, Panie, abym w
Niego uwierzył?” Rzekł do nie-

go Jezus: „Jest nim Ten, którego
widzisz i który mówi do ciebie”.
On zaś odpowiedział: „Wierzę,
Panie!” i oddał Mu pokłon. A
Jezus rzekł: „Przyszedłem na ten
świat, aby przeprowadzić sąd,
żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się
niewidomymi”. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim
byli, i rzekli do Niego: „Czyż i
my jesteśmy niewidomi?” Jezus
powiedział do nich: „Gdybyście
byli niewidomi, nie mielibyście
grzechu, ale ponieważ mówicie:
„Widzimy”, grzech wasz trwa
nadal”. (J 9, 1-41)
Komentarz do Ewangelii
“Przechodząc obok - mówi
Ewangelia - ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Jezus, który przechodzi.
Często zadziwiał mnie ten prosty sposób przedstawienia Bożej łaskawości. Jezus przechodzi i od razu zdaje sobie sprawę z cierpienia”. Rzeczywiście,
taka jest logika Pana Jezusa: nigdy nie pozostaje nieczuły wobec potrzeb osób, które spotyka.
Działania Chrystusa, aby
przywrócić wzrok niewidomemu są pełne symboliki.
W pierwszej kolejności miesza
ziemię ze śliną i nakłada powstałe błoto na jego oczy. Ten gest
przypomina fragment z księgi Rodzaju, w którym opowiada się o stworzeniu człowieka
jako o ulepieniu go przez Boga
z prochu ziemi i nadania mu życia poprzez Boże tchnienie. Pan
Jezus, uzdrawiając tego człowieka, dokonuje nowego stworzenia. Ten niewidomy od urodzenia, narodzi się na nowo, rozpocznie nowe życie, ponieważ
zacznie widzieć.
Następnie Pan Jezus mówi
mu, aby poszedł obmyć się w
sadzawce Siloam, i on idzie tam,
obmywa się i odzyskuje wzrok.
Woda z tej sadzawki, która obmywa jego oczy jest symbolem
wody chrzcielnej, która czyni
nas zdolnymi do widzenia oczami wiary. Ewangelista zwraca
uwagę, biorąc pod uwagę czytelników, którzy nie znają hebrajskiego, że Siloam oznacza
„posłany”, ale przede wszystkim
czyni to, aby zaznaczyć, że Pan
Jezus jest tym Posłanym przez
Boga, który, kiedy się do niego przychodzi, w sposób szczególny poprzez włączenie w jego
śmierć i zmartwychwstanie w
wodach chrztu, czyni nas zdolnymi, aby widzieć.
“Poprzez ten cud – naucza nas

Papież Franciszek – Jezus objawia się i objawia się nam jako
światłość świata; a niewidomy
od urodzenia jest obrazem każdego z nas, którzy zostaliśmy
stworzeni, aby poznać Boga, ale
z powodu grzechu jesteśmy jak
niewidomi, potrzebujemy nowego światła; wszyscy potrzebujemy nowego światła: światła
wiary, które dał nam Jezus”.
Uzdrowienie dokonane przez
Pana Jezusa wywołuje gorącą dyskusję, ponieważ Pan Jezus dokonuje go w szabat, naruszając, według faryzeuszy,
świąteczny zakaz. Wobec światła, które zapala się u niewidomego, uczeni w prawie, w agresywnym zamknięciu, zabarykadowani w swojej nadmiernej
pewności siebie i niezdolni, aby
otworzyć się na prawdę, pogrążają się coraz bardziej w ciemnościach, zaangażowani w zaprzeczenie wszelkich jasnych
dowodów: wątpią, czy ten człowiek rzeczywiście był niewidomy od urodzenia i opierają się
uznaniu działania Boga. To dramat wewnętrznej ślepoty, która
może dotknąć wiele osób, także
każdego z nas, kiedy przywiązujemy się zbytnio do naszych
osobistych opinii lub sposobów
działania, bez szczerego otwar-

cia się na prawdę, która może
być trudna i wymagać zmian w
kierunku naszego życia.
Jednocześnie,
niewidomy
przechodzi drogę wzrostu w wierze. Na początku nic nie wiedział
o Panu Jezusie. Później, zaskoczony odzyskaniem wzroku, odpowie w pierwszej chwili wobec tych, którzy go o niego pytają, odpowie: „To prorok”. Później, wobec nalegania podczas
przesłuchania, tłumaczy z prostotą, że jeśli Jezus został wysłuchany przez Boga, to dlatego,
że „jest czcicielem Boga i pełni
Jego wolę”. W końcu, kiedy Jezus
otwiera mu oczy wiary, mówiąc,
że Synem Człowieczym jest ten,
który z nim rozmawia, niewidomy wykrzyknął: „Wierzę, Panie!
i oddał Mu pokłon”.
Ta scena Ewangelii, którą dziś
rozważamy zaprasza nas, abyśmy rozważyli jaka jest nasza
postawa: czy jest postawą uczonych w Piśmie, którzy pełni pychy, osądzają innych, czy raczej
jest postawą niewidomego, który świadomy swoich potrzeb i
ograniczeń, odpowiada na to,
o co Pan Jezus go prosi, aby
otworzyć się na jego łaskę i na
światło wiary.
ks Waldemar Piątek

Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata ul. J. Nowakowskiego 2 Niedziela: 6.45, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 Dni powszednie: 7.00,18.00
Biuro parafialne czynne: Wtorek
- 9.00 - 10.00 Środa i Czwartek 16.00 - 17.00 tel. 91 573-75-75 biuro@
chrystuskrol.info
Parafia pw. św. Józefa przy Kościele św. Jana ul. św. Jana Chrzciciela 1 Niedziela: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 19.00 Dni powszednie: 6.30,
8.00, 18.30
Biuro parafialne czynne: Poniedziałek - Czwartek 16.00 - 17.30 Piątek Sobota 11.00 - 12.00
tel. 91 578-30-50 wewn. 37 biuro@swjozef.stargard.pl
Parafia pw. Ducha Świętego ul. Warszawska 31 Niedziela: 7.00, 9.30,
11.00, 12.30, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 18.00 Biuro parafialne czynne: Poniedziałek 9.00 10.00 Środa 16.00 - 17.00 Piątek 16.00 - 17.00 tel: 91 577 55 85
Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa ul. Żwirki i Wigury 10
Niedziela: 10.00, 11.30, 18.00 Dni powszednie: wt, czw. 8:00 Biuro parafialne czynne:
codziennie po mszy wieczornej tel: 607 573 165 wrozdeba@poczta.fm
Parafia pw. Przemienienia Pańskiegoul. Twardowskiego 1
Niedziela: 8.30, 10.30, 12.00, 18.00 Dni powszednie: poniedziałek, środa, piątek i
sobota 18.00 wtore, czwartek 8.00 Biuro parafialne tel: 91 576-07-53
Parafia pw. NMP Królowej Świata ul. Bol. Krzywoustego 12
Niedziela: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 Dni powszednie: 7.00, 18.00 Biuro
parafialne czynne: wtorek i czwartek od 16 do 17, w soboty przed południem od 10 do 12. tel: 91 578 30 22
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5
Niedziela: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 15.00, 16.30,18.30 Dni powszednie: 7.00, 17.00, 18.00 Biuro parafialne czynne: Poniedziałek i Czwartek
9.00 - 11.00; 15:30- 17:00 Środa 15.30 - 17.30 Piątek 15.30 - 17.00 tel: 91
573-21-12
Parafia pw. św. Krzyża ul. Lotników- Kluczewo Niedziela: 8.00,
11.30, 16.00 Dni powszednie:18.00 Biuro parafialne czynne:
Poniedziałek - 16.00 - 17.00 sobota 10.00 - 12.00 tel. 91 576-03-14
biuro@chrystuskrol.info
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Kampania społeczna w powiecie

Wspieram-nie zabieram
miejsca osobie
niepełnosprawnej
Celem kampanii jest zmiana postaw pełnosprawnych kierowców, parkujących na „niebieskich kopertach” czyli miejscach przeznaczonych dla osób mających trudności z poruszaniem się - posiadaczy kart parkingowych, wydanych na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
Niejednokrotnie zdarza się,
że mają trudności z zaparkowaniem auta w miejscach dla
nich wyznaczonych. Z prostego powodu: zdążyli tu zaparkować „niepełnosprawni”,
korzystający z karty wydanej
na nazwisko kogoś z bliskich.
Część z nich wykorzystuje też
nieaktualne wzory kart lub
karty, które straciły ważność
- umieszczając je za szybą samochodu.
To nagminna praktyka
świadcząca nie tylko o braku
kultury, ale też elementarnego poczucia przyzwoitości. A
przecież warto byłoby uświadomić sobie sytuację osoby
zmagającej się ze swoją niepełnosprawnością, gdzie każdy dodatkowy metr do pokonania ma dla niej znaczenie.
Takie zachowanie zagrożone jest także konkretnymi
sankcjami, przewidzianymi
w przepisach prawa o ruchu
drogowym. Dlatego do akcji „Wspieram- nie zabieram”
zainicjowanej przez Powiat
Stargardzki dołączyła Powiatowa Komenda Policji, przypominając kierowcom zajmującym w ten sposób miejsca
na „niebieskich kopertach” o
zwykłym łamaniu prawa. Na
razie policjanci poprzestaną
na ostrzeżeniach. Jednak już
wkrótce należy spodziewać
się, że patrole drogówki wezmą pod lupę parkujących w
miejscach dla niepełnosprawnych. Jeśli spotkają kierowców, korzystających z miejsca i
karty parkingowej na inne nazwisko, mogą wymierzyć 500złotowy mandat z dodatkowymi punktami karnymi, a nawet odholować auto na koszt
właściciela. Mandatem mogą
ukarać także funkcjonariusze
straży miejskiej, którzy również deklarują udział w akcji.
Powiat Stargardzki przypomina, że karta parkingowa ułatwia funkcjonowanie osobom
niepełnosprawnym, zwłaszcza
tym, które mają duże trudności z poruszaniem się. Stąd lo-

kalizacja „niebieskich kopert”
bezpośrednio przy sklepach,
instytucjach i urzędach oraz
budynkach użyteczności publicznej. Miejsca postojowe
zaprojektowano tak, aby niepełnosprawny kierowca mógł
wysiąść z auta, przesiadając się
do wózka inwalidzkiego. Istotne jest więc, aby nie zabierać
także przestrzeni, parkując
bezpośrednio przy wyznaczonym dla niepełnosprawnych
punkcie.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, karta parkingowa
wydawana jest na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności- jednak nie dłużej niż na pięć lat. Może z niej
korzystać wyłącznie osoba o
znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,
mająca problemy z samodzielnym poruszaniem się. Ozna-

tyczą m.in. choroby narządu
wzroku, upośledzenia narządu ruchu lub choroby neurologicznej. Karty parkingowe
wydawane są także osobom,
które nie ukończyły 16. roku
życia. Od 30 czerwca 2015
r. obowiązuje również nowy
wzór karty parkingowej, którą niepełnosprawni kierowcy
lub opiekunowie osób niepełnosprawnych, zobowiązani są
umieszczać na podszybiu pojazdu w widocznym miejscu.
Z przodu karty widnieje data
ważności, razem z numerem i
nazwą organu wydającego dokument. Dane te umożliwiają
szybką weryfikację, czy karta
zachowuje swoją aktualność i
wykorzystywana jest zgodnie
z przeznaczeniem.
Info Starostwo
Powiatowe/opr red

STAROSTA STARGARDZKI
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. Nr 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 wydzierżawienia na okres 3 lat w
drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym
3 miasta Stargard, ul. Drzymały oznaczona numerem geodezyjnym działki 180 o ogólnej powierzchni
1,0463 ha.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz
stronie internetowej www.powiatstargardzki.pl w
Biuletynie Informacji Publicznej od 17 marca 2020
r. do 7 kwietnia 2020 r.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Stargardzie ul.
Skarbowa 1, pok. nr 210 (tel. 91/ 48 04 945)

STAROSTA STARGARDZKI
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. Nr 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 wydzierżawienia na okres 3 lat w
drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym
3 miasta Stargard, ul. Drzymały oznaczona numerem geodezyjnym działki 180 o ogólnej powierzchni
1,0463 ha.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz
stronie internetowej www.powiatstargardzki.pl w
Biuletynie Informacji Publicznej od 17 marca 2020
r. do 7 kwietnia 2020 r.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można
uzyskać w Starostwie Powiatowym
w Stargardzie ul. Skarbowa 1, pok. nr 210 (tel. 91/ 48 04 945)

czone w karcie przyczyny do91 573 09 96
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Geotermia Stargard

Ciepło z wnętrza ziemi
Geotermia Stargard – za pośrednictwem PEC – każdego dnia dostarcza mieszkańcom miasta ciepłą wodę użytkową. Instalacja pracuje w oparciu
o źródła, których temperatura wynosi ponad 80˚C. Ciepło z wnętrza ziemi pokrywa już przeszło 30% zapotrzebowania miejskiej sieci.

PEC w swojej działalności wykorzystuje już ponad 30% ciepła z geotermii

Firma wciąż się rozwija – w
tym roku wykonany zostanie
piąty odwiert.
- To kolejna inwestycja pozwalająca Stargardowi umacniać swoją pozycję w gronie
polskich miast korzystających
z odnawialnych źródeł energii.
W tej chwili miejska spółka –
PEC w swojej działalności wykorzystuje już ponad 30% ciepła z geotermii. Ten wskaźnik
na pewno będzie rósł. Każdy
taki krok ma dobry wpływ na
nasze środowisko naturalne –
mówił prezydent Rafał Zając.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej stale zwiększa wy-

korzystanie ekologicznej energii z wnętrza ziemi w naszym
mieście. Wydajność stargardzkiej geotermii cały czas rośnie
– w tym roku w ramach projektu unijnego wykonany będzie piąty odwiert, a istniejąca instalacja zostanie rozbudowana. Docelowo Geotermia Stargard będzie pracować
w oparciu o siedem otworów
geotermalnych (3 wydobywcze i 4 zatłaczające) i wspomagana będzie mocną pompą
ciepła.
W Stargardzie wody geotermalne są pozyskiwane z głębokości ok. 2670 m. Ich tem-

peratura sięga niemalże 90˚C.
Takie ciepło jest zaliczane do
źródeł odnawialnych. Wykorzystanie geotermii wpływa
korzystnie na środowisko naturalne. Dzięki temu do atmosfery dostaje się mniej
dwutlenku węgla niż przy
wykorzystaniu innych źródeł produkcji ciepła. Wydobywana woda termalna (solanka) oddaje energię w wymienniku. Następnie solanka
schłodzona do temperatury
40-55°C trafia do otworów zatłaczających. Obieg wody termalnej jest zamknięty. Dzięki temu w podziemnym złożu

zachowywana jest równowaga, co umożliwia jego eksploatację przez cały czas.
Całkowity koszt realizacji
projektu aktualnie przez Geotermię Stargard to ponad 88
000 000 zł. Dofinansowanie
unijne wyniosło około 50%.
Po jego zakończeniu wydłuży się czas samodzielnej pracy
ciepłowni geotermalnej. Latem woda w Stargardzie podgrzewana jest wyłącznie dzięki energii z wnętrza ziemi. Inwestycja umożliwi większe
wykorzystanie geotermii także w sezonie grzewczym.
Info UM/opr red

Nieodpłatna
Zamiast sukni ślubnych szyją pomoc prawnafartuchy
zawieszona do
odwołania
United Bridal Factory

Kolejna firma ze Stargardu dołączyła do walki z koronawirusem. United Bridal Factory rozpoczął szycie maseczek chirurgicznych i medycznych fartuchów ochronnych.
Pierwsze zamówienia już za kilka dni trafią do odbiorców. Firma zapewnia, że jest gotowa do dalszej produkcji i czeka na następne zamówienia.
Właściciele United Bridal Factory, podobnie jak szwalnia FILTER, odpowiedzieli na zwiększone zapotrzebowanie służb medycznych i instytucji. W związku z pandemią koronawirusa
w całej Polsce brakuje strojów
ochronnych, które w codziennej
pracy wykorzystują lekarze,
pielęgniarki, ale także ratownicy
medyczni, pracownicy opieki
społecznej, policjanci i strażnicy
miejscy. Firmy i osoby prywatne
w całej Polsce przyłączają się
do walki z chorobą. Są wśród
nich także przedsiębiorstwa ze
Stargardu. Pracownicy United
Bridal Factory zajęli się produkcją
masek chirurgicznych i ochronnych fartuchów medycznych.
Na co dzień w szwalni przy
ul. Fabrycznej powstają suknie
ślubne. Kreacje trafiają do salonów mody w kilkudziesięciu krajach Europy i świata. Firma w
Stargardzkim Parku Przemysłowym zatrudnia blisko 200 osób.
Jak podkreślają właściciele, w
tej szczególnej sytuacji są gotowi na przyjmowanie indywidualnych zamówień, dostosowanych
do specjalnych potrzeb klientów.
W 2017 r. United Bridal Factory otrzymał nagrodę prezydenta
Stargardu dla najlepszego przedsiębiorcy.
Info UM/opr red

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości,
biorąc pod uwagę obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, zawieszeniu ulega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego- ale tylko w formie bezpośrednich wizyt
w punktach.

W związku z koronawirusem nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana tylko przez telefon lub e-mailowo

W firmie United Bridal Factory zamiast sukni ślubnych pracownice szyją maseczki, kombinezony i fartuchy ochronne

Pomoc świadczona będzie
wyłącznie za pośrednictwem
komunikacji na odległość. Preferowana jest forma kontaktu
w formie poczty elektronicznej,
przez komunikator internetowy
lub telefonicznie.
Mieszkańców powiatu, którym zależy na nieodpłatnej pomocy prawnej, prosimy o wy-

pełnienie wzoru załączonego
pisma wraz z oświadczeniem,
i przekazanie skanu na adres:http://stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl
W informacji należy wskazać
inicjały –tj. pierwszą literę imienia oraz pierwszą literę nazwiska – zatem w tytule informacji:
nieodpłatna pomoc prawna XX
do informacji należy dołączyć
skan lub zdjęcie wypełnionego i
podpisanego WNIOSKU.
W przypadku pytań związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie Powiatu Stargardzkiego
zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego
w Stargardzie tel. 91 4804919
lub 91 4804923, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.0015.00.
Wniosek o zgłoszenie porady
w zakresie nieodpłatnej pomocy
prawnej można pobrać ze strony
www.powiatstargardzki.pl
Info Starostwo Powiatowe/opr
red
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COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

Felieton(ik)

Co w trawie piszczy

Owce w sieci

Polecam wam dzisiaj cykl filmików dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych do obejrzenia w internecie.
Zachęcam również rodziców, żeby obejrzeli te bardzo ciekawe, 2-3 minutowe nagrania (w dobie facebooka, instagrama owce w sieci nawet dorosłym uświadomią jakie zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z
internetu).
Internet jest bez wątpienia potrzebny, pomocny, ale także niebezpieczny.
I o tym niebezpieczeństwie chciałabym wam dzisiaj napisać.
W internecie czyhają na nas takie zagrożenia jak grooming, dyskryminacja i rasizm, wykorzystywanie fotografii i nagrań wideo, cyberstalking, phishing.
Brzmi to dziwnie, prawda?
Uwierzcie mi, codziennie setki dzieci oraz osób dorosłych z takimi zagrożeniami się spotyka.
Nie jest to przyjemne, a czasem bywa nawet bardzo przykre.
Dlatego jako wasz cOOLturownikowy przyjaciel, chcę was ostrzec i podpowiedzieć jak uniknąć tego typu
nieprzyjemności.
Obecnie mamy przymusową domową kwarantannę.
Wykorzystajcie, więc ten czas jak najlepiej. Odróbcie lekcje, poczytajcie książki, pograjcie w planszówki,
ale znajdźcie też czas na obejrzenie serii filmików pod tytułem Owce w sieci.
Krótkie, bardzo ciekawe kreskówki, z fantastycznym głosem pana Andrzeja Grabowskiego, czyli Ferdka
Kiepskiego  (zapytajcie rodziców, kto to taki z pewnością będą wiedzieli ) nauczą was rozpoznawać zagrożenie w sieci czyli w internecie.
Poniżej podaję wam tytuły tych filmików i tematykę, jaką one poruszają.
To z pewnością najprzyjemniejsza lekcja o zagrożeniach w sieci, jaką mogę wam zaproponować, także do
dzieła, a raczej do oglądania  
- Bez kożuszka. Publikacja nagich zdjęć i nagrań w Internecie.
- Tajemniczy przyjaciel. Uwodzenie przez internet – grooming.
- Białe owce. Dyskryminacja i rasizm w internecie.
- Nie tańcz z wilkami. Wykorzystywanie fotografii i nagrań wideo.
- Dziewięćdziesiąt dziewięć. Łańcuszki szczęścia.
- Bekanie. Internet zawsze pamięta twoje błędy z przeszłości.
- Mała miss. Anoreksja, internetowe przepisy na urodę.
- Zemsta. Prześladowanie w internecie - cyberstalking.
- Papla. Wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych – phishing.
- Bal maskowy. Korzystając z internetu czy urządzeń mobilnych nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie.
- Tysiąc przyjaciół. Wirtualne przyjaźnie.
- Drugi brzeg. Równość społeczna.
- cudza komórka. Szanuj prywatność swojego przyjaciela, etykieta zachowań podczas rozmów przez komórkę.
- Fajerwerki. Ryzyko samodzielnej produkcji materiałów wybuchowych.
- Głupek. Wirtualne szykany - cyberbullying, fałszywy profil.
- Koszyk z zakupami. Zakupy przez internet - kupuj tylko to, na co cię stać.
- Zabawa w śnieżki. Filmowanie scen brutalnych i poniżających - happy slapping.
- Zamęt w głowach. Uzależnienie od gier komputerowych.

Młody artysta malarz

# zostań w domu

Kwarantanna dalej trwa, ale na nudę nie ma zgody. 
Poniżej kilka propozycji , gier i zabaw, do których będzie wam potrzebne tylko:
- coś do pisania - kartka papieru (biała lub w kratkę) - kompan do gry
Mile widziana jest również wasza kreatywność. Wiele wariantów tych
gier można wykonać w sposób ładny i bardzo ciekawy, także twórzcie,
grajcie i się dobrze bawcie.
ZieMNiAKi
Aby rozpocząć grę, musimy narysować
kopiec ziemniaków. Następnie raz jedna, raz
druga osoba zamalowujemy po jednym ziemniaku z kopca. Gra polega na tym, że każda
osoba ma za zadanie ukończyć jak najwięcej
linii (zamalowując ostatni kartofelek w szeregu). Zapisujemy sobie tyle punktów, ile liczy
nasza linia. Na koniec gry podliczamy punkty,
wygrywa osoba, która ma ich najwięcej.
KÓŁKO i KRZYŻYK
Jedna z najprostszych i najpopularniejszych gier na świecie. Myślę, że
większości z Was nie trzeba tłumaczyć
zasad. Rysujemy dwie pionowe oraz
dwie poziome linie, tworząc w ten
sposób siatkę. Następnie kolejno rysujemy kółko, bądź krzyżyk. Wygrywa
ta osoba, której uda się narysować 3
symbole w jednej linii. Poniżej przedstawiam wam propozycję zrobienia takiej
gry samemu z kamieni.
PAŃsTwA - MiAsTA
Kolejna niezwykle popularna gra, w której musimy
posiadać sporą wiedzę. Rysujemy tabelę i ustalamy,
co będziemy wpisywać w
kolejnych kolumnach. Najczęściej są to takie kategorie
jak: państwa, miasta, zwierzęta, rośliny, rzeczy, imiona, marki samochodów.
Następnie losujemy literę, od której będą zaczynać się nasze słowa. Wszyscy
uczestnicy piszą jednocześnie, ten, który ukończy najwcześniej zaczyna odliczanie do 10. Po tym czasie nie dopisujemy nic! Następnie liczymy punkty:
brak odpowiedzi – 0, odpowiedź powtarzająca się – 5, odpowiedź, której nikt
inny nie podał – 10, gracz, który jako jedyny posiada odpowiedź – 15. Wygrywa ten, kto zgromadzi najwięcej punktów.
KULKi
Polem gry jest kartka w kratkę. Każda osoba ma inny kolor flamastra/długopisu. Gra przypomina nieco ziemniaki oraz kółko i krzyżyk. Polega ona
na tym, że na przecięciu linii raz jedna,
raz druga osoba rysuje kropkę. Wygrywa ten, kto przechytrzy przeciwnika i
utworzy linię 4 kropek (prosto lub po
skosie).
KARTOFeL
To także gra dla dwóch osób. Na
kartce należy rozrzucić kilkanaście numerków od 1 do 16 czy nawet do 20.
Pierwszy zawodnik rysuje kółko wokół
jedynki (to właśnie jest kartofel) i krętą
linią łączy ją z dwójką, zakreślając kółko wokół niej. Drugi zawodnik łączy
dwójkę z trójką. I tak w kolejnych ruchach zawodnicy łączą ze sobą wszystkie numerki. Linie rysowane przez grających nie mogą się ze sobą stykać ani
przecinać. Za takie wykroczenie zawodnik otrzymuje punkt karny. Każdy stara
się utrudniać zadanie przeciwnikowi, rysując linie wężykiem.
MIŁEJ ZABAWY 
91 573
09 Przystupa
96
Tekst i rysunki
Edyta
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Zmiany personalne
w Zakładzie Karnym

Zapraszamy do skorzystania z usług powstającego
w budynku szpitala rejonowego w Nowogardzie

Prywatny Zakład Opieki

Podporucznik Bartosz Paradowski z dniem 18 marca został powołany na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu
Karnego w Stargardzie.
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie ppłk. Arkadiusz Tomczak
w dniu 18 marca powołał na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Stargardzie
ppor. Bartosza Paradowskiego.
Podporucznik Bartosz Paradowski jest funkcjonariuszem
Służby Więziennej od dnia
1 września 2002 roku, w początkowym okresie służby w Służbie
Więziennej realizował zadania
w pionie ochrony na stanowisku
strażnika. Od dnia 16 lipca 2007
roku pełni służbę w pionie kwa-

termistrzowskim Zakładu Karnego w Stargardzie odpowiednio na stanowiskach: starszego referenta, od 1 marca 2008
roku na stanowisku technika,
od 1 września 2012 roku na stanowisku instruktora i 1 lutego
2014 roku na stanowisku starszego instruktora działu kwatermistrzowskiego. Od 2016 roku
zajmował stanowisko kierownika działu kwatermistrzowskiego
w Zakładzie Karnym w Stargardzie.
Tekst i foto por. Grzegorz
Terlikowski

Podporucznik Bartosz Paradowski został powołany na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego
ogłoszenie

redakcja@dziennikstargardzki.pl

który będzie oferował usługi w zakresie:

•

profesjonalnej, całodobowej pielęgnacji i kontynuacji leczenia osób przewlekle
chorych, które przebyły leczenie szpitalne, ukończyły proces diagnozowania, leczenia
operacyjnego i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia
i sposób niepełnosprawności wymagają kontroli lekarskiej profesjonalnej,

•

całodobowej pielęgnacji osób starszych, z demencjami oraz innymi przewlekłymi
chorobami, które wymagają opieki 24h pod okiem wyszkolonej kadry prowadzona
będzie rehabilitacja oraz wedle potrzeb terapia zajęciowa

•

oferujemy pobyt stały lub czasowy

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 503 783 645
lub mailem fdj@o2.pl
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Storkowo-Ginawa

Jak się uczyć, to
Rowerem pojedziemy coraz dalej tylko w „Trójce”
Trzeci etap projektu budowy sieci ścieżek rowerowych realizowanego przez samorząd
Pomorza Zachodniego, dofinansuje także Powiat Stargardzki. Chodzi o odcinek rowerowej sieci ze Storkowa do Ginawy, w ramach Trasy Pojezierzy Zachodnich. Wkład własny
powiatu wyceniono na ponad 175 tys. zł.

Na Pomorzu Zachodnim przybywa ścieżek rowerowych. Kolejna powstanie na trasie Ginawa - Storkowo

Dofinansowanie
zostanie
przekazane Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, który prowadzi inwestycję.
Umowę
Partnerską
na
wspólną realizację sieci ścieżek rowerowych w regionie,
Powiat Stargardzki zawarł z
Urzędem
Marszałkowskim
w ramach obecnej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Projekt dofinansowany z unijnych funduszy dotyczy wspar-

cia infrastrukturalnych form
ochrony przyrody i krajobrazu, wpisując się w działania
związane z dbałością o naturalne otoczenie człowieka. Finansowy udział powiatu wynosi 7,5 proc. wartości wydatków.
Dofinansowanie z powiatowego budżetu obejmuje budowę odcinka ścieżki rowerowej,
biegnącego przez teren gmin
powiatu. Realizację odcinka
Storkowo- Ginawa rozpoczęto
w 2019 r. Trwają również przygotowania związane ze sporzą-

dzeniem dokumentacji projektowej kolejnego odcinka- tym
razem z Mosiny do Ińska.
Finansowe wsparcie Zachodniopomorski
Zarząd
Dróg Wojewódzki otrzymał
zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych, które regulują kwestię udzielania
innym jednostkom samorządu
terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Rozbudowywana trasa Pojezierzy Zachodnich ma dwie
odnogi- jedną biegnącą od
granicy z Niemcami przez
Szczecin i Stargard w kierunku Pojezierza Ińskiego; drugą od granicy z Niemcami w
okolicach Cedyni przez Myślibórz, Barlinek, Choszczno
w kierunku Ińska. Dalej trasa
przebiega przez Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek do Szczecinka i w gminie
Biały Bór dochodzi do granicy
z województwem pomorskim.
Trasa ma połączyć Szczecin i
Stargard ze Szczecinkiem. Łączy też Parki Krajobrazowe:
Cedyński, Barlinecko - Gorzowski, Iński i Drawski oraz
obszary o wysokich walorach
przyrodniczych i widokowych.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Szkołę Podstawową nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z
Oddziałami Mistrzostwa Sportowego odwiedzili przyszli
uczniowie z rodzicami. Goście mogli obejrzeć sale lekcyjne, nowoczesną salę gimnastyczną, a po szkole zostali
oprowadzeni przez uczniów klas starszych.
Przybyłych przywitał Romuald Bobrowicz - dyrektor
szkoły, wicedyrektor Agnieszka Zaręba, wicedyrektor Beata Margula
nauczycielka
Małgorzata Kopczyńska oraz
pedagog szkolny Dorota Paczkowska.
Zwiedzający mieli możliwość przyjrzenia się bazie dydaktycznej placówki. Podziwiali osiągnięcia artystyczne i
sportowe w postaci pucharów,
medali oraz dyplomów. Dzieci
chętnie przyglądały się salom,
w których już niedługo będą
się uczyć. Były bardzo ciekawe tego, jak wygląda ich przyszła szkoła. Duże zainteresowanie rodziców wzbudził nabór do klasy pierwszej o profilu sportowym piłka nożna dla
chłopców. Przyszłym uczniom
podobały się nowoczesne sale
językowe, komputerowe oraz
sala pamięci narodowej. Najwięcej emocji wzbudziły zajęcia z tablicami interaktywnymi, tabletami oraz doświadczenia biologiczne. Był również czas na rozmowy z nauczycielami oddziałów przedszkolnych, poznanie progra-

Uczniowie klas starszych oprowadzili
gości po salach szkolnych

mów zajęć, zapoznanie się z
ofertą kół i zajęć pozalekcyjnych.
W tym roku, podobnie jak
w latach ubiegłych, szkołę odwiedziło wielu rodziców, którzy skorzystali z dnia otwartego szkoły.
Ewelina Maligłowka

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Mistrz pięknego czytania
W Centrum Kształcenia Ustawicznego odbył się konkurs czytelniczy. Zgłosiło się 16 słuchaczy, ale odpowiedzialnością i słownością wykazało się 9 z nich.
Byli to przedstawiciele wszystkich kierunków kształcenia;:
słuchacze szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego
i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Słuchacze szkoły głośno odczytywali przygotowane fragmenty swoich ulubionych książek . Jury w osobach panie :
Agnieszka Kacprzykowska, Ewa
Przybylska i pan Zbigniew Kanarek oceniali płynność czytania, odpowiednie tempo, intonację i…wzbudzenie zainteresowania słuchaczy. Wszystkich
obecnych na konkursie zaskoczyła różnorodność prezentowanych tekstów m.in. od poezji
Marka Grechuty, przez biografię
Mike Tysona, perypetie rodzinne Dziedzictwa po wartościowe
rady na przyszłość zaprezento-

wane w poradniku Jak założyć
i rozwinąć własną firmę.
Każdy z uczestników otrzymał
dyplom uczestnictwa i breloczek
( kolorową rybkę wyprodukowaną przez szkolną drukarkę 3D
). Jury przyznało dyplomy i wyróżnienia, słuchacze zaś nagrodę publiczności. Najwyżej została oceniona prezentacja utworu
Marka Grechuty pt. Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd
idziemy… zatem MISTRZEM
PIĘKNEGO CZYTANIA został
słuchacz kwalifikacyjnego kursu
zawodowego o kierunku kucharz.
Nad organizacją konkursu czuwała p. Danuta Puchniarska i p.
dyr. Iwona Ulchurska. Zaś słodki
poczęstunek został przygotowany przez kurs kucharza.

Info Zakład Karny
W Centrum Kształcenia Ustawicznego zorganizowano konkurs czytelniczy Mistrz pięknego czytania.jpg
91 573 09 96
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Wielki sukces
Zmiana na stanowisku Komendanta
podopiecznej MDK Wojewódzkiego Straży Pożarnej
Kornelia Sadowska z Młodzieżowego Domu kultury otrzymała nominację i weźmie udział w 41. Międzynarodowym
Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca.
Ponad 100 wokalistów w wieku od 9 do 11 lat zaprezentowało
się przed Jury. Do Finału zakwalifikowało trzynastu młodych artystów z Polski oraz trzech z zagranicy. Kornelia ma 10 lat, jest
wychowanką Ewy Krysian. W
czerwcu reprezentując Stargard
na międzynarodowej scenie, zaśpiewa piosenkę „Jak Monety”.
Młodej solistce ze Stargardu towarzyszyć będzie Konin Band
Orchestra.
Info MDK, foto. Zdzisław Siwik

Zmiany w rozkładzie
jazdy busów
W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym i spadkiem liczby pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej również przewoźnicy busów wprowadzili zmiany w
swoich rozkładach.
Adam Fedeńczak
Kursy na trasie Chociwel-Stara Dabrowa-Stargard – ZAWIESZONE
Kursy na trasie Ińsko-Stargard
– ZAWIESZONE
Kursy na trasie Nowogard-Stargard – ZAWIESZONE
Kursy na trasie Resko-Radowo-Łobez – ZAWIESZONE
Kursy na trasie Łobez- Gryfice
– ZAWIESZONE
Kursy na trasie Golczewo-Goleniów-Szczecin – ZAWIESZONE
Kursy na trasie Nowogard-Goleniów-Szczecin- godz. 5:15,
5:50, 8:00, 9:15, 10:15, 12:10,
13:20, 14:20
Kursy na trasie Szczecin-Goleniów-Nowogard – godz. 6:35,
7:30, 10:05, 11:40, 12:20, 13:50,
15:15, 16:05
Kursy na trasie Resko-Szczecin- godz. 7:15
Kursy na trasie Szczecin-Resko – godz. 13:50
Zmiany nastąpiły również w
rozkładzie jazdy firmy Transa
Kursy na trasie Stargard –
Szczecin
Ze Stargardu : 5:00, 5:50, 6:40,
7:15, 8:10, 8:55, 9:25, 9:50, 10:40,
redakcja@dziennikstargardzki.pl

11:35, 13:05, 15:05, 15:45, 17:30,
18:30, 20:20
Ze Szczecina : 6:20, 7:05, 7:45,
8:20, 9:20, 10:20, 10:50, 11:40,
12:50, 13:50, 14:45, 16:15, 17:25,
18:40, 19:35, 21:15
Kursy na trasie Stargard –
Warszyn
Ze Stargardu : 4:55D. 6:50,
15:30, 17:15
Z Warszyna : 5:30D, 8:00,
16:30, 18:00
D – kurs do/z Dobropola
Kursy na trasie Żuków –
Stargard
Z Żukowa : 6:30, 9:00, 17:30
Ze Stargardu : 8:00, 14:20,
18:30
Kursy na tarsie Stargard – Pyrzyce
Ze Stargardu : 6:00, 8:20W,
9:25, 10:55, 11:40, 13:30, 15:20W,
16:35W, 17:40W, 20:20
Z Pyrzyc : 6:00, 6:50W, 9:30W,
10:45W, 12:30, 14:15, 15:25W,
16:45,17:40W, 19:20
W – kurs przez Wierzbno
Kursy na trasie Pyrzyce –
Szczecin
Z Pyrzyc : 5:40, 6:55, 8:05,
13:50, 15:30, 16:45
Ze Szczecina : 7:05, 8:00, 9:30,
15:05, 17:15, 18:15

Nominację na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w
Szczecinie otrzymał mł. bryg. Jarosław Tomczyk, zarządzający dotychczas Powiatową
Komendą Straży w Stargardzie. Nowy Komendant Wojewódzki stargardzką jednostką
ratowniczo- gaśniczą kierował niespełna rok. Zdążył jednak przez ten czas zyskać sympatię i uznanie wśród strażaków.
Funkcję Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej powierzono mł. bryg. Jarosławowi Tomczykowi w maju ubiegłego roku.
Na stanowisko szefa stargardzkiej jednostki ratowniczo- gaśniczej został powołany z Komendy Powiatowej w Łobzie. Podkreślał wówczas, że sprawy jednostki
w Stargardzie są mu bardzo dobrze znane, z uwagi na wieloletnie kontakty oraz znajomość zarówno miasta, jak i gmin powiatu
stargardzkiego.
Podczas formalnego pożegnania Wicestarosta Joanna Tomczak razem z Ireną Agatą Łucką- Członkiem Zarządu Powiatu podkreślały, że wiadomość o
awansie komendanta przyjmują
z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony radosne zaskoczenie i
poczucie satysfakcji połączone ze
świadomością, że dotychczasowy Komendant Powiatowy Straży Pożarnej obejmuje stanowisko,
istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza Zachodniego. Z
drugiej natomiast pozostaje żal,
że po niespełna roku bardzo do-

brej i owocnej współpracy, nieoczekiwanie trzeba się pożegnać.
Nowemu Komendantowi Wojewódzkiemu dziękowano za profesjonalne podejście i osobiste zaangażowanie w codzienne sprawy jednostki w Stargardzie oraz
wspólnie zrealizowane zadania,
pomysły i przedsięwzięcia, mające wpływ na bezpieczeństwo
mieszkańców powiatu. Wicesta-

rosta Joanna Tomczak wyraziła też przekonanie, że po objęciu
nowych obowiązków, Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej
zachowa w życzliwej pamięci Powiatową Komendę przy Bogusława, która stanowi równie ważne
ogniwo w systemie ratowniczogaśniczym regionu.
red

Mł. bryg. Jarosław Tomczyk otrzymał nominację na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Nie zapanował nad pojazdem
i wjechał w dom
W minioną środę, 18 marca w Witkowie doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia z
udziałem samochodu osobowego.

Jak poinformował podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, rzecznik prasowy
stargardzkiej Policji około godziny 22 kierowca
samochodu osobowego
najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, co skutkowało tym,
że auto wypadło z drogi i uderzyło w budynek
mieszkalny. Na szczęście
mieszkańcom budynku
nic się nie stało.
Sprawca uciekł z miejsca
zdarzenia. Policja prowadzi czynności mające na
celu ustalenie jego tożsamości.

W Witkowie nieznany sprawca wjechał w budynek mieszkalny. Nikt nie został poszkodowany. Foto.Stoją!Stargard
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KRZYŻÓWKA

Z nagrodą!

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

Pionowo:
1. antyczny ornament;
2. majaczenie;
3. naprzeciwko wylotu;
4. e pół tonu wyżej;
5. średniowieczny
władca afrykański;
6. amerykański tygodnik;
7. port Japonii;
8. symbol erbu;
9. trudno topliwy metal l.a.76;
10. miasto w Japonii (Honsiu),
ośrodek kultu religijnego z kompleksem świątyń shintoistycznych;
11. okres dziejowy;
12. płyta kompaktowa;
13. unos;
14. opowiada bajki;
15. ischias, nerwoból;
16. tamte kobiety;
17. żołnierz Chrobrego;
18. jeden z sędziów w Hadesie;
19. gwóźdź programu;
20. miasto w Grecji, ośr.
turystyczny, zabytkowe
świątynie bizantyjskie;
21. rzadkie imię męskie;
22. rzeka w Rosji;
23. pława;
24. część wagi, na którą kładzie

się ważony towar;
25. oznaczenie jednostki paskal;
26. imię Pugaczowej;
27. ozdobna płytka glazury;
28. jednostajna praca;
29. miasto w Turcji;
30. bojaźń, lęk;
31. bez połysku;
32. zarodek ludzki;
33. narkoman;
34. Elżbieta;
35. wędliniarz;
36. antylopa z Etiopii;
37. nitkowata komórka
w zarodniku mszaków;
38. zmawianie się,
konspirowanie;
39. artykuły gospodarstwa domowego;
40. zwierzęta do zejścia na nie;
41. przed si;
42. nandu;
43. drewniana zatyczka osi koła;
44. szlam;
45. z Kofi Annanem na czele;
46. symbol niklu;
47. konspiracyjna organizacja
wojskowa;
48. chroni państwo;
49. tatarak;

50. Waldemar, premier;
51. kotka wierzbowa;
52. roślina lecznicza;
53. wymarły ptak z Nowej Zelandii;
54. l. a. 68;
55. niewolnik dawniej;
56. iloraz inteligencji;
57. komputer osobisty;
58. dopływ Dunaju;
59. przedstawienie nagiego ciała
ludzkiego w sztuce;
60. morski skorupiak;
61. rude futro;
62. mocna zasada;
63. sztuka po łacinie;
64. konspiracyjna organizacja
wojskowa;
65. można go mieć na kogoś;
66. skusiła Adama;
67. krzyżówka dromadera z baktrianem;
68. bóg egipski;
69. 100 mkw.;
70. zgoda, w porządku;
71. litera grecka.
Poziomo:
72. okres postu;
73. członek SS;

74. przodek Baska;
75. np. prawosławie;
76. 100 mkw.;
77. np. ind;
78. decyduje o płci dziecka;
79. miasto w Saksonii;
80. pierwsza pietruszka;
81. jednostka informacji;
82. pantera;
83. wyższy urzędnik w dawnej
Turcji;
84. genetyczny zapis;
85. symbol erbu;
86. matador;
87. przewód stykający się z gruntem;
88. służy do połowu ryb;
89. przewodniczący sejmu;
90. pajęcza nie do szycia;
91. niższa lub wyższa parlamentu;
92. koleżanka, kamratka;
93. ad acta;
94. cichy, tłumiony płacz;
95. ... „King” Cole;
96. erka;
97. syn Posejdona;
98. rzeźbiarz, malarz i poeta
francuski;
99. wieś nad Liwcem;

100. kwasy w komórce;
101. miasto w płd. Algerii;
102. oles, grąd;
103. rywal Sony;
104. powieść Zbigniewa Brodzkiego;
105. zbiór głównych zasad wiary;
106. symbol złota;
107. brunatny minerał;
108. powieść Barbary Gordon;
109. Trojanowska dla przyjaciół;
110. metropolia Cypru;
111. paryski burmistrz;
112. jezioro obok Morąga;
113. głosiciel jakiejś idei;
114. z rafy w pierścionku;
115. Akwizgran;
116. krzykliwy lub grubodzioby;
117. tytuł uczonych żydowskich;
118. waluta Indii;
119. mityczny świat zmarłych;
120. miasto w Birmie;
121. model opla;
122. symbol srebra;
123. prawy dopływ Kury;
124. puszka dla oszczędnych;
125. debata, dyskusja.
PODPOWIEDŹ: ALOSOM, APATYT,
CLOU, IZNIK, NGOLA, UAR

91 573 09 96
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INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna

91 578 54 66

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

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

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

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

redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEPIS

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

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

Sernik z brzoskwiniami

Składniki:
3 szklanki mąki pszennej
1/2 szklanki cukru
1 łyżka cukru waniliowego
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 kostka margaryny
2 jajka
Ser:
1 kg sera na sernik
100 g. masła
1 szklanka cukru
8 jajek
2 czubate łyżki mąki ziemniaczanej
1 puszka brzoskwiń
Wykonanie:
Do miski wsypujemy składniki sypkie. Mieszamy. Dodajemy
pokrojoną
margarynę.
Rozgniatamy palcami, jak na kruszonkę. Dodajemy jajka.
Zagniatamy, ale tylko do momentu, kiedy zacznie się kleić. Ciasto nie
powinno być zwarte, tylko jak mokra kruszonka. 2/3 ciasta, wykładamy na blaszkę, posmarowaną margaryną i posypaną bułką tartą. Delikatnie dociskamy.
Brzoskwinie odsączamy na sitku
i kroimy w kostkę. Przygotowujemy

ser. Masło ucieramy z cukrem, dodajemy po kolei żółtka. (Białka wbijamy do osobnej miski.) Następnie
dodajemy ser. Miksujemy na jednolitą masę. Dodajemy mąkę i miksujemy do połączenia składników.
Białka ubijamy na sztywną pianę. Dodajemy do masy serowej w
dwóch, trzech porcjach.
Mieszamy łyżką. Tak przygotowaną masę serową, wykładamy na ciasto.
Na serze układamy brzoskwinie i
lekko dociskamy.
Wierzch posypujemy pozostałym
ciastem.
Wstawiamy
do
piekarnika nagrzanego do 160 stopni i pieczemy, 1 godzinę.
Po
tym
czasie,
wyłączamy piekarnik i zostawimy w
nim sernik, do wystudzenia.
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 160 stopni i piec, 1 godzinę.
Po tym czasie, wyłączyć piekarnik i zostawić w nim sernik,
do
wystudzenia.
Przed podaniem ciasto posypujemy
cukrem pudrem.

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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• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 57641-10, lub 695-986-397
• Działkę budowlaną o pow.
3000 m2 z linią brzegową
Jeziora Woświn. Cena 30 zł/
m2. Tel. (91) 439-18-80 lub
502-914-559
• Cisewo działka pod zabudowę od 22 arów cena 38
zł/m2. 501 307 666
• Linówko, 5000 m2 działka pod zabudowę. 660 206
833
• Sprzedam dwie uzbrojone działki budowlane ok.
1000m2 i 1400 m2, Dobra
Nowogardzka. Tel. 507
546 157
• Sprzedam nowy lokal
użytkowy o pow. 200 m2
po działalność (warsztat;
usługi; fitness) w Nowogardzie. 603 666 465
• Działkę
budowlaną
uzbrojoną z warunkami
zabudowy 1064 m2 Kościuszki sprzedam. 691
180 848
• Sprzedam działki pod zabudowę ok. 1000 m2 w
Nowogardzie przy Asnyka. Tel. 501 307 666
• Do wynajęcia lokal 48 m2,
Bohaterów Warszawy 42F,
Nowogard, bardzo dobry dojazd do lokalu. Tel.
531 932 810 (godz.10.3018.00)
• Sprzedam działki budowlane w Ostrzycy i Ogorzelach
603 198 280
MOTORYZACJA

• Sprzedam Skode Fabie
combi I właściciel 2004
rok, przebieg 260tys. Km
za 5000 zł. Do negocjacji.
Tel. 883 984 873 Ania
• 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 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
Wylęgarkę sprzedam, 200
jaj. 695 359 355
Brona talerzowa 2 m
sprawna cena 2500 zł, rozsiewacz nawozów Amazone – sprawny cena – 2500
zł; pług 3skibowy obrotowy fraudge do remontu cena 3500 zł; ciągnik
Case 5130a r.p. 1993 z nowym turem cena 60 000 zł
sprawny. Tel. 602 708 518
Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718
Sprzedam agregat siewny,
rozrzutnik obornika i dmuchawę ssąco-tłoczącą oraz
pszenżyto dubelt do siewu.
606 576 417
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

• Kompleksowe
wykończenie wnętrz remonty
mieszkań i łazienek. Tel.
692 421 192
• Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608
013 995
• Budowa domów od podstaw, wieloletnie doświadczenie. 502 568 622
• KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ. 721 460
551
• Usługi glazurniczo ogólnobudowlane, płytkowanie, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, regipsy, panele kompletne
wykończenia wnętrz. Tel.
537 275 547
• Prace elektryczne. 607
729 933
• Usługi ogólnobudowlane
kompletne wykończenia
wnętrz, malowanie, glazura, terakota, parkiety,
regipsy, docieplanie budynków. Tel. 798 523 288
• Malowanie, szpachlowanie,
tapetowanie, panele , płyt-

•
•
•

•

•

•

•
•

ki, 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

• Emeryt podejmie pracę jako
struż lub dozorca. Tel. 515716- 908
• Opiekunki do Niemiec od
zaraz. 533 848 005
• Zatrudnię kierowcę C+E,
Norwegia – Czechy – Słowacja - Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie, Tel. 607
585 561
• AMBERCARE24 Opiekunki
do Niemiec, wymagany j.
niemiecki komunikatywny, zarobki netto do 1500
euro /mies. ,wyjazdy od
zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825
lub 737- 886-919 lub 737489- 914
• Praca w Szwecji/okolice
Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem
tel. +467 621 855 66 – Daniel
• Zatrudnię
kierowcę C+E - Niemcy- wschodnie. Zakwaterowanie, umowa i stawki niemieckie,
system pracy 2/1 i inne.

Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Tel. 00 49 179 340 54
75 lub sms- oddzwonię.
Zatrudnię mechanika oraz
pomocnika samochodów
ciężarowych. Tel. 885 555
263
KIEROWCA C+E POLSKA-SZWECJA TEL.601 420
009
Zatrudnię pracowników
budowlanych. 508 290
657
Zatrudnię kierowce kat.
C+E. Tel. 608 356 697, 721
668 677
Zatrudnię murarza i pomocnika. Tel  501 549 756
Zatrudnię mechanika oraz
pomocnika samochodów
ciężarowych. Tel. 885 555
263
Pracowników
budowlanych, betoniarzy, zbrojarzy
zatrudnię. Tel. 694 440 205
Do dociepleń z doświadczeniem i do pomocy, umowa
o pracę. Tel. 782 860 130
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

• 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 drewno kominkowe i zrzyny tartaczne,
pocięte na długość ok. 30
cm, idealne na rozpałkę.
780 067 813
• Sprzedam tanio nowy
wkład kominka z płaszczem wodnym narożny z
szybą panoramiczną. Tel.
507 967 205
• Sprzedam zegarek Samsung Galaxy Gear Fit, nowy,
tel. 605 522 340
• Sprzedam TV plazmowy 42
cale LG, z dyskiem twardym,
tel. 605 522 340
• Sprzedam szafkę kuchenną
brązowo-biała, z płytą indukcyjną, z blatem, tel. 605
522 340
• Sprzedam sofę skórzaną trzyosobową typu SONIA ciemny brąz, drewno, z
funkcją spania, tel. 605 522
340
• Sprzedam Pralko-suszarka
HOOVER WDXA 5117AHS, wkład 11 kg, tel. 605 522
340.

•

Sprzedam drewno suche
tanio. 691 848 026
• Drewno, bukowe, dębowe,
pocięte, porąbane. Tel. 603
353 789
• Sprzedam drewno opałowe.
667 788 820
• Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny
wiszacy
firmy vaillant - junkers-bosch
niemiecki
do mieszkania,domu z
gwarancja
serwisowa
cena od 1.000zl tel 691
686 772
•
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z projektem

z dostarczeniem

e-mail: grafik@domjudy.pl
oraz inne
WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
91 573 09 96
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21-23.3.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie

ZATRUDNI

dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

20.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel. 91-578-13-29
21.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel. 91-578-13-29

SPRZEDAJ I KUP Z NAMI SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ

NIE RYZYKUJ!

ul. Mickiewicza 35/4b - róg Dworcowej

tel. 91 577 71 16

arma@arma.nieruchomosci.pl

www.arma.nieruchomosci.pl

22.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

mgr farm.

23.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
24.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel. 91-578-13-29
25.03.2020 r. „Apteka Numer Jeden”
ul. Piłsudskiego 16
tel.91-391-79-17
26.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel. 91-578-13-29

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

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

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

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

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

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT

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

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

Sekretariat
Dorota Mariańska
Kolportaż
Leszek Gulak

Reklama
tel. 91 39 22 165
tel. 506 638 789
redakcja@dziennikstargardzki.pl
Wydawca/druk
DJ Media Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 10
73-150 Łobez
Redakcja zastrzega sobie prawo
do adiustacji nadesłanych tekstów.
Za treść ogłoszeń i reklam
redakcja nie odpowiada.

Strona internetowa:
www.dziennikstargardzki.pl
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Sprzedam maszyny tartaczne

1. Grubościówka dwustronna (szer. Robocza 90 cm)
do niewielkiego remontu – 6 000 zł.
2. Trak dwutaśmowy ze stołem napędowym – 9 000 zł.
3. Trak taśmowy (po remoncie) - 10 000 zł
4. Dwu-piła z podajnikiem łańcuchowym 10 KW – 4 500 zł.
5. Wielopiła – 4 500 zł.
6. Piła tarczowa stołowa – 1000 zł.
7. Ostrzałka do pił tarczowych – 4 000 zł.
8. Ostrzałka do pił, szlifierka – 4 000 zł.
9. Sztaplarka (bułgarska), skrzynia manualna,
silnik MF - 3 cylindry, po remoncie całkowitym – 25 000 zł.

Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759

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

Wykończenia wnętrz, układanie kafelek, szpachlowanie,
malowanie, montaż płyt gipsowych, paneli podłogowych.
Wieloletnie doświadczenie.

Tel. 609-007-154

Żwir
budowlany,
grys
kamienny.
Transport
do 3 ton.
Tel.
508-163-512
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Najczęściej występujący przybysze:

Po drugie, inwazyjne gatunki obce konkurują o pożywienie, przez intensywne drapieżnictwo i nadmierną roślinożerność. W efekcie spada również liczba mniejszych
zwierząt, będących pożywieniem zarówno inwazyjnych
gatunków obcych, jak i rodzimych mięsożerców. I tak, na
przykład jenot jako wszystkożerca, może ograniczać bazę
pokarmową drapieżnikom średniej wielkości, takim jak lisy
i borsuki. Z kolei inwazja norki amerykańskiej na Pomorzu
Zachodnim przyczyniła się do dużego spadku liczebności
ptaków wodno-błotnych. Szop pracz jako wszechstronny
drapieżnik, stanowi duże zagrożenie dla istnienia rzadkich
gatunków ptaków, m.in. kuraków leśnych i dużych dziuplaków. Intensywne żerowanie piżmaka ogranicza pas szuwarów, przez co ptaki mają coraz mniej miejsc lęgowych.
Po trzecie, inwazyjne gatunki obce często są nosicielami
pasożytów, które dziesiątkują nasze rodzime gatunki.
Przykładem może być tutaj rak pręgowany, który jako nosiciel choroby – dżumy raczej – przyczynił się do wymierania rodzimego raka szlachetnego. Ponadto takie gatunki
jak norka amerykańska, szop pracz i jenot są nosicielami
pasożytów i zaraźliwych chorób, np. wścieklizny.
Pojawienie się nowych zwierząt oznacza też ograniczenie liczby miejsc do schronienia się dla rodzimych gatunków. Inwazyjna babka bycza wypiera rodzime gatunki
ryb, zajmując ich kryjówki pod kamieniami, w szczelinach
konstrukcji hydrotechnicznych i zakamarkach wraków.
W konsekwencji rodzime ryby są częściej narażone na atak
drapieżników, co prowadzi do wzrostu ich śmiertelności.
Istotnym skutkiem inwazji biologicznych jest również
krzyżowanie się gatunków inwazyjnych z gatunkami rodzimymi. Ma to przede wszystkim duże znaczenie w przypadku gatunków rzadkich i zagrożonych. Przykładem może
być gęsiówka egipska, która krzyżuje się z innymi gatunkami z rodziny kaczkowatych.

Zdarza się również, że wędkarze mniej lub bardziej świadomie, nie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa, między innymi mówiących o zakazie wypuszczania
raków pręgowanych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunków trawianka, czebaczek amurski i sumik karłowaty
do łowiska, w którym je złowiono i do innych wód. Stąd
tak ważny jest odpowiedni przekaz informacji w środowisku wędkarskim na temat szkodliwości tego rodzaju
działań.
Także wypuszczanie przez akwarystów egzotycznych ryb
i skorupiaków wiąże się z zagrożeniem. Uwalniane piranie
pacu czy pielęgnice tzw. pawiookie, dzięki ciepłym zimom
mogą przeżyć w naszych jeziorach nawet kilka sezonów.
I chociaż w tych warunkach nie potrafią się rozmnażać,
to przenosząc pasożyty, stanowią duże zagrożenie dla innych ryb. Istotna jest edukacja na temat inwazyjnych gatunków obcych, która może znacząco pomóc ograniczyć
ich występowanie w środowisku. Przekazujmy więc możliwie szeroko zdobywaną wiedzę.
Obcy kontra UE
Unia Europejska tworzy listę gatunków inwazyjnych pojawiających się na terenie państw członkowskich, które
podlegają zakazom. Obecnie znajduje się na niej 66 gatunków roślin i zwierząt. W krajach wspólnoty obowiązuje względem IGO zakaz ich wprowadzania, przywożenia,
przemieszczania, przetrzymywania, hodowania, uprawy
i rozmnażania (także w izolacji). Osobom wypuszczającym
do środowiska i przemieszczającym w tym środowisku
gatunki obce grożą poważne sankcje prawne i duże kary
finansowe.
Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych jest bardzo
trudne i kosztowne. W UE straty gospodarcze wynikające z obecności takich gatunków szacowane są na 12 mld
euro. Znacznie łatwiej jest zapobiegać ich wprowadzaniu,
m.in. edukując Europejczyków na temat zagrożeń, jakie
stwarzają IGO.
Dowiedz się więcej: www.projekty.gdos.gov.pl/igo

Współfinansowano w ramach Projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych
wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną” ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Fot. Waldemar Bena
Fot. Bogusław Czerwiński
Fot. Wojciech Misiukiewicz

Dużym problemem są także tzw. „ucieczki” ryb z hodowli, między innymi sumów afrykańskich oraz obcych gatunków jesiotrów (te krzyżują się z rodzimymi jesiotrami
i roznoszą groźne wirusy). Wędkarze często nieświadomie
przenoszą wraz z narybkiem lub ze sprzętem do wędkowania inwazyjne rośliny wodne np. azollę drobną.

Piżmak wyjada roślinność w szuwarach, ograniczając miejsca lęgowe dla ptaków. Jego działalność powoduje lokalne podtopienia.

Szop pracz zjada m.in. rzadkie gatunki ptaków. Jest nosicielem
chorób, groźnych również dla człowieka.

Fot. Przemysław Śmietana

Zagrożenie dla Pomorza Zachodniego
W jaki sposób „obca” fauna zagraża rodzimym gatunkom? Po pierwsze, zaczyna się mnożyć i zmienia warunki
funkcjonowania naszych zwierząt. Zwierzęta konkurują
o miejsce rozrodu, zajmują coraz większy obszar, przez co
rodzime gatunki nie mają miejsca do wychowywania potomstwa.

Wędkuj odpowiedzialnie
Wędkarze i akwaryści to jedna z grup, która może odegrać kluczową rolę w ograniczeniu rozprzestrzeniania się
inwazyjnych gatunków. Ważne jest, aby wędkarze, którzy potrafią rozpoznawać gatunki obce, edukowali mniej
doświadczonych kolegów – którzy zarybiając kolejne
zbiorniki, nieświadomie przenoszą do nich obce gatunki.
Przykładem takiego gatunku jest bass słoneczny. Ta ryba
cieszy się coraz większą popularnością wśród wędkarzy
i doskonale się u nas czuje, ale niestety jest niebezpieczna
dla innych gatunków.

Norka amerykańska zagraża ptakom, które stanowią 50% jej
diety. Zjada jaja m.in. mew i rybitw.

Rak pręgowany zaraża dżumą raczą raki szlachetne i błotne.
Szybko się rozmnaża, zabierając tereny rodzimym gatunkom.

Fot. Anna Dziubińska

I tak, część gatunków migruje samodzielnie. Część gatunków trafia do nas jako tzw. „pasażerowie na gapę”
– w bagażu, ładunku towarów, opakowaniach, wodach balastowych statków i na ich kadłubach. Inna jeszcze część
„ucieka” z hodowli. Te gatunki obce, które w nowych warunkach rozwijają się kosztem rodzimej przyrody, stając
się dla niej zagrożeniem, nazywamy „inwazyjnymi gatunkami obcymi”(IGO).

Także wypuszczanie na zewnątrz egzotycznych „domowników”, którzy z jakichś przyczyn nie są już mile widziani
w naszych domach, może zaszkodzić lokalnemu ekosystemowi. Zanim zakupimy egzotyczne zwierzę, przemyślmy
dobrze naszą decyzję. Miejmy na uwadze konieczność
stworzenia mu odpowiednich warunków do życia, konieczność izolacji od świata zewnętrznego i jego średnią
długość życia.

Babka bycza zabiera tereny i kryjówki innym rybom oraz powoduje
spadek liczebności rodzimych małży.

Fot. Karol Ox

Skąd przybywają obcy?
Każdy gatunek posiada swój zasięg geograficzny. Są gatunki, które występują w kilku strefach klimatycznych i takie, które potrzebują określonych warunków do życia, by
przetrwać. Zmiany zasięgu są procesem naturalnym, ale
bardzo powolnym. Jeszcze do niedawna sporą przeszkodę dla migracji stanowiły naturalne bariery geograficzne
– morza, masywy górskie czy rzeki, dla niektórych nawet
niewielkie strumienie. W obecnych czasach bariery te nie
odgrywają już tak ważnej roli. Wraz z rozwojem handlu
i turystyki oraz rozbudową infrastruktury, człowiek przyczynił się do znoszenia granic. Budując mosty, drogi, łącząc izolowane dorzecza, umożliwiamy gatunkom zmiany
zasięgów, co nie byłoby możliwe bez ingerencji człowieka.

Jenot konkuruje o pożywienie z lisem i borsukiem. Zaraża inne
zwierzęta pasożytami.

Biedronka azjatycka konkuruje o pokarm z rodzimymi biedronkami. Przenosi pasożyty zagrażające innym gatunkom biedronek.

Fot. Marek Szczepanek

O gatunkach obcych słyszeliśmy już wielokrotnie. Latem
zeszłego roku mówiło się sporo między innymi o inwazji
biedronek azjatyckich. Problem pojawiania się obcych jest
dużo poważniejszy niż może nam się wydawać.

Czy mamy na to wpływ?
Część z nas nieświadomie może przyczyniać się do wprowadzania obcych gatunków. I tak, wracając z zagranicznej
podróży, warto przed wyjazdem sprawdzać swój bagaż.
Zwierzęta lubią się w nim ukrywać. Na walizkach i ubraniach czasem przewozimy również nasiona inwazyjnych
gatunków obcych roślin, które również są zagrożeniem
dla naszej roślinności. Często nie zdając sobie sprawy z ich
szkodliwości, przywozimy sadzonki czy nasiona jako pamiątki z podróży.

Gęsiówka egipska krzyżuje się z kaczkami. Szybko się rozmnaża.
Może przenosić ptasią grypę i salmonellę.

Fot. Bartłomiej Gorzkowski

Czy wiesz, że w naszych lasach możesz spotkać
między innymi jenota, norkę czy szopa pracza?
Skąd się tu wzięły? Czy zagrażają rodzimym gatunkom?

Fot. Marek Kosiński

SPRAWDŹ, CZY ICH ZNASZ!

Żółw ozdobny konkuruje o pokarm i terytorium z żółwiem błotnym. Jest drapieżnikiem. Przenosi choroby.
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