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Specjaliści są jednomyślni:

Puls Miasta

Koronawirus nam
nie grozi od czytania gazet
International News Media Association (INMA) postanowiło ustosunkować się do obaw,
dotyczących ewentualnej mozliwosci transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 przez różnego rodzaju wydruki, w tym gazety. Jak wynika z badań obawy takie są bezpodstawne
– gazety nie spowodowały dotąd ani jednej transmisji choroby i korzystanie z nich jest
w pełni bezpieczne.

121
Jak informuje Stargardzkie Centrum Kultury w dniu 23 marca
upłynął termin przyjmowania zgłoszeń na ArtFestiwal, z przyczyn
oczywistych w ostatnim czasie zgłoszenia wraz ze zdjęciami przyjmowane były jedynie drogą elektroniczną. Przypomnijmy, że Festiwal zaplanowano na 16-17 maja, na tą chwilę jednak mało kto wie,
czy ten termin może być realny...
KR

122
W Młodzieżowym Domu Kultury otwarto coroczną instalację w tym roku nietypowo, bo wirtualnie. „Szeptająca Golgota” przygotowana przez Pracownię Ceramiki i Rzeźby pod kierownictwem
Teresy Babińskiej - szczecińskiej malarki, graficzki i rzeźbiarki.
Rzeźba jak i sam tytuł zatrzymują i zastanawiają. Już niebawem dowiemy się jak zrozumieć tegoroczne dzieło przygotowane w jednej z pracowni Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie. Artystyczna Golgota w czasie pandemii ma zdecydowanie głębszy wymiar i sens. KR

123
Muzealnicy „zostają w domu” i tworzą dla mieszkańców Stargardu dwa video cykle: „Muzealne zakamarki” i „Masa zabawy”. W
pierwszym można odkryć tajemnice i gabinety stargardzkich muzealników. W drugim - dowiedzieć się, jak kreatywnie, sensoryczne
i eksperymentalnie spędzić twórczo wolny czas. Wszystko można
obejrzeć na muzealnym kanale na YouTube. Praca muzealników z
domu nie oznacza, że Muzeum jest zamknięte, na zdjęciu widać jak
wygląda domowe biuro.
KR

Powołując się na źródła, takie jak WHO i CDC, dyrektor stowarzyszenia International News Media Association
(INMA) zauważa, że do tej pory
nie było żadnego przypadku
zakażenia koronawirusem przez
kontakt z gazetą lub innym rodzajem powierzchni wykorzystywanych do wydruków.
Organizacje zajmujące się
ochroną zdrowia podkreślają,
że koronawirus może przez pewien czas przetrwać na różnych
obiektach, ale ryzyko zakażenia
jest niskie. Na łamach czasopisma naukowego "The New England Journal of Medicine" pojawił się ostatnio artykuł przedstawiający dotychczasowe badania na temat czasu utrzymywania się koronawirusa na różnych powierzchniach, czas yten
na przedmiotach porowatych

takich jaka papier gazetowy jest
bardzo krótki . Ale najważniejsze to to że do pokonania barier ochronnych ludzkiego organizmu i wywołania choroby
COVID-19 potrzeba ich wiele.
Odpowiednio duże ładunki wirusowe obecne są tylko w ludzkich wydzielinach, dlatego największe ryzyko zakażenia występuje w przypadku transmisji
z człowieka na człowieka. Jeśli
kropelki wydobywające się z ust
i nosa podczas kaszlu czy kichnięcia osiądą na przedmiotach,
ryzyko trafienia do organizmu
zdrowej osoby niebezpiecznej
dawki koronawirusów znacznie
maleje.
W wywiadzie dla stacji BBC
Radio Scotland wirusolog George Lomonossoff stwierdził, że
powierzchnia gazety jest dosyć sterylna ze względu na cały

proces drukowania, któremu
są poddane. Szansa na transmisję koronawirusa za pośrednictwem gazet jest według niego znikoma. Z innych aktualnych badań nad koronawirusem SARS-CoV-2 wynika, że
czytanie gazet nie zwiększa ryzyka infekcji patogenem. Porowata powierzchnia gazet ogranicza czas przeżycia wirusa do
minimum, a proces drukowania
dodatkowo wpływa na sterylność papieru na dodatek zautomatyzowany proces drukarski
(także tej gazety, która właśnie
czytasz) ogranicza kontakt różnych osób z gotowym produktem. Zatem gazety możemy czytać bez obaw że kontakt z nimi
jest groźny z obawy na zarazenie koronawirusem.
red

MPK przywraca zawieszone linie
W związku z epidemią koronawirusa inaczej jeżdżą autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Odpowiadając na bieżące potrzeby mieszkańców, spółka od
wczoraj (czwartek 26.03.) wprowadziła kolejne zmiany.
Na trasy wróciły następujące linie:
Linia nr 5: odjazd z pętli Chopina: 6:45, 7:28, 12:48, 13:51,
14:51
Linia nr 13: odjazd z al. Żołnierza:16:10, 20:38, 21:38; odjazd z ul. Gdyńskiej: 17:03,
21:08, 22:08.
Linia nr 15: odjazd z pętli
Chopina: 12:52, 13:32, 15:53.
Linia nr 31: odjazd z ZCP:
4:46, 5:13, 7:10, 13:10, 13:35,
14:55, 15:35, 18:35; odjazd z
Sowna: 5:54, 8:07, 14:04, 16:29.
Linia nr 32: odjazd z ZCP:
5:22, 6:20, 14:33, 15:48; odjazd
z Małkocina: 5:53, 6:53, 15:15,
16:27; odjazd ze Storkówka:
5:48, 6:48, 15:10, 16:23.
Linia nr 33: odjazd z Grzędzic: 5:12, 6:04, 6:37, 9:44, 12:22,
15:08, 16:36; odjazd z Tychowa/
Sułkowa: 6:48, 11:26, 17:21; odjazd ze Świętego: 5:19, 6:04, 7:00,
7:36, 9:09, 10:15, 11:38, 12:54,
14:28, 16:03, 17:33.
Linia nr 35: odjazd z ZCP:
4:29, 6:09, 7:22, 12:20, 15:45,
17:39; odjazd z Koszewa: 5:02,

6:42, 7:57, 12:56, 16:25, 18:55.
Linia nr 36: odjazd z ZCP:
6:25, 8:38, 12:42, 14:22, 15:49;
odjazd z pętli TESCO:14:18 i
15:35; odjazd z Witkowa: 5:57,
7:20, 9:12, 13:12, 15:05, 16:22.
Linia nr 37: odjazd z ZCP:
5:28 i 16:02; odjazd ze Strzyżna/
Kurcewa: 6:01 i 16:35.
Warto pamiętać, że kierowcy nadal nie sprzedają biletów
w pojazdach. Pasażerowie cały
czas mogą korzystać z biletomatów, które są w autobusach i Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym. Dodatkowo w ZCP codziennie od 9:00 do 16:30 działa
kasa. Inna opcja zakupu biletów
to aplikacja mobilna – SkyCash,

Mpay, Mobilet. Nieczynne są natomiast punkty sprzedaży przy
ul. Tańskiego i ul. Szczecińskiej-Moniuszki.
Pasażerowie powinni pamiętać o kliku prostych zasadach,
które zwiększają bezpieczeństwo
podczas podróży. Wszystkie
drzwi w autobusach są otwierane wyłącznie przez kierowców.
Ogrzewanie w pojazdach jest
wyłączone, a wnętrza każdego
dnia są dokładnie dezynfekowane. Pasażerowie korzystają tylko z drugich i trzecich drzwi. Ze
względów bezpieczeństwa nie
można też siadać z przodu autobusu, tuż za kierowcą.
Zmieniły się też zasady pracy
w Biurze Obsługi Klienta przy
ul. Składowej 1. Wszystkie sprawy są teraz załatwiane telefonicznie – 91 573 22 13 wew. 42
albo e-mailowo: obsluga.klienta@mpkstargard.pl, mpk@mpkstargard.pl. Całodobowo działa
także numer 91 573 22 13, pod
którym można uzyskać informacje o rozkładzie jazdy.
Info UM/opr red

91 573 09 96
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Z powodu epidemii wybory
Prezydenta RP zdają się
niemożliwe

Brochocki i Liwak
kierują protest
do komisarza
wyborczego

Miasto w czasie pandemii
koronawirusa
Z powodu epidemii koronawirusa także ulice naszego miasta się wyludniły, do sklepów
można wchodzić tylko pojedynczo a tu i ówdzie widać radiowozy patrolujące dzielnice i
kontrolujące czy osoby znajdujące się pod kwarantanną jej przestrzegają.

Na dniach Grzegorz Brochocki, wójt Dolic oraz Jacek Liwak, burmistrz Ińska, skierowali do Anny Sienkiewicz,
komisarz wyborczej w Szczecinie listy protestacyjne, w
których stwierdzają, że z powodu koronawirusa, nie jest
możliwe przeprowadzenie wyborów prezydenckich, bez
narażenia mieszkańców i członków komisji na niebezpieczeństwo zakażenia.
- W związku z wyborami na
Prezydenta RP, zarządzonymi
na dzień 10.05.2020, informuję, że z uwagi na panującą epidemię COVID– 19, nie widzę
możliwości przeprowadzenia
wyborów w ustawowym terminie bez narażenia zdrowia
i życia członków komisji wyborczych oraz wyborców w naszej gminie – zaznacza w skierowanym do komisarz piśmie
Grzegorz Brochocki – Ponieważ ilość zachorowań na wirusa COVID-19 przybiera na
sile, nie ma żadnych szans aby
w ciągu 48 dni, które pozostały
do wyborów, sytuacja unormowała się na tyle, by udział w wyborach nie był zagrożeniem dla
mieszkańców i członków komisji wyborczych – pisze dalej G.
Brochocki.
Protest o podobnej treści
skierował Jacek Liwak, burmistrz Ińska, współsygnowany przez jego zastępcę Michała
Kupczyńskiego – W związku z
rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID-19
w Polsce, informujemy, że nie
jesteśmy w stanie w należyty
sposób zorganizować wyborów
Prezydenta
Rzeczypospolitej

na terenie Gminy Ińsko w wyznaczonym terminie. Mając na
uwadze przede wszystkim zdrowie i życie mieszkańców gminy
Ińsko, wnosimy o przesunięcie
terminu wyborów. Nie będziemy narażać naszych mieszkańców na niebezpieczeństwo zakażenia – zaznaczył Jacek Liwak
wraz z zastępcą.
Tym głosom wtóruje m.in.
Julita Pilecka, wójt Kobylanki –
Jestem dokładnie tego samego
zdania, nie powinniśmy organizować wyborów, bo problem
będzie przede wszystkim w
skompletowaniu składów komisji wyborczych. Do 10 kwietnia
te składy powinny być ustalone,
a w naszej gminie do tej pory
nie ma żadnego zgłoszenia. Nie
ma ani jednej osoby chętnej do
pracy w komisjach wyborczych.
Nie mówiąc już o tym, jakie zagrożenie będzie miało miejsce
już w trakcie wyborów. Może
być taka sytuacja, że w jednym
momencie w lokalu wyborczym
znajdzie się 40 osób. Tak więc
jest to stwarzanie niepotrzebnego zagrożenia w obliczu epidemii – mówiła J. Pilecka.
Piotr Słomski

Kondolencje

“Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek ,
a wspomnień nikt nam nie odbierze ,
zawsze będą z nami “ .

Pani Jolancie Krekora - Babiec
oraz Jej Rodzinie i Bliskim
Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

Mamy

składają :
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Gminnej Spółdzielni “SCH” w Dolicach
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Kolejka pod stargardzkim supermarketem

Często widać również ambulanse, których załogi muszą być gotowe na pomoc pacjentom z objawami koronawirusa

Na ulicach miasta, po których chodzą
pojedyncze osoby, policja zachęca do
pozostania w domach i ewentualnego
opuszczania ich tylko w najbardziej
niezbędnych celach, jak zakupy żywności czy praca

Koronawirus w Kobylance
W gminie Kobylanka jest pierwszy stwierdzony przypadek koronawirusa. W gminie,
decyzją wójt Julity Pileckiej, została zamknięta promenada nad Miedwiem.
- W naszej gminie są środki
ostrożności takie same jak wszędzie. Aczkolwiek zadecydowałam o zamknięciu promenady
nad jeziorem Miedwie ponieważ w niedzielę było tam wiele
osób mimo próśb i apeli o pozostanie w domach, to tłumy spacerowiczów się tam przemieszczały – mówiła w rozmowie z
Dziennikiem Julita Pilecka Wiadomo, że taka bliskość spowodowana tłumem stwarza zagrożenie w związku z tym podjęłam taką właśnie decyzję.
W gminie zostały wyznaczone
miejsca przeznaczone na ewentualną kwarantannę na wypa-

dek, gdyby należało izolować
zarażonych. - Takie dwa miejsca zostały u nas wyznaczone,
tzn. świetlice w Morzyczynie i
Reptowie – informowała wójt.
W celu uniknięcia ewentualnego paraliżu Urzędu Gminy,
wójt dokonała zmian w organizacji pracy urzędników - Podzieliłam kadrę urzędu na dwa
zespoły, które pracują na zmianę - przez dwa dni w urzędzie
a trzy zdalnie w domu, a w następnym tygodniu jest odwrotnie, tak więc te dwie grupy się
ze sobą nie kontaktują, właśnie
w celu zminimalizowania ryzyka paraliżu urzędu na wypadek

gdyby któryś z urzędników był
zakażony wirusem, a pozostali,
którzy mieli z nim kontakt, musieliby zostać poddani 14-dniowej kwarantannie – mówiła.
- Rząd wprowadził kolejne
ograniczenia - i bardzo dobrze.
Powiem szczerze, że osobiście
jestem za jeszcze większymi restrykcjami, bo naprawdę można zrezygnować na jakiś czas ze
spacerów, przejażdżek rowerem
czy spotkań ze znajomymi i nic
się nikomu nie stanie z tego powodu – dodaje J. Pilecka.
(ps)
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Odwołane sesje w poszczególnych gminach

Jedna osoba w kwarantannie w Barzkowicach
Jak można było się spodziewać sesje poszczególnych gmin powiatu stargardzkiego zostały odwołane ze względu na zagrożenie epidemicznego.
Poza tym władze powiatu stargardzkiego nakazały poszczególnym gminom wskazać miejsce, w którym osoby objęte nadzorem mogłyby spędzić
okres kwarantanny. Dla mieszkańców gminy Stargard takie miejsce utworzono w Barzkowicach.

Sesje poszczególnych Rad na terenie
powiatu stargardzkiego zostały odwołane

Sesje zostały odwołane
Można było się tego spodziewać, ze względu na błyskawicznie rozprzestrzeniający się koronawirus również w naszym
powiecie, władze poszczególnych gmin zdecydowały o odwołaniu sesji. Jak poinformował na stronie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Przewodniczący Rady Miejskiej Michał
Bryła, nie tylko sesja ale i dyżury radnych zostały odwołane. - Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne zawiadamiam, że zaplanowane w terminach marcowych posiedzenia
stałych Komisji Rady Miejskiej

i sesja Rady Miejskiej nie odbędą się. W związku z trwającym
zagrożeniem epidemicznym, poniedziałkowe dyżury Radnych
Rady Miejskiej w Stargardzie
od dnia 16 marca 2020 roku do
odwołania będą przyjmowane
na adres e-mail: brm@um.stargard.pl – czytamy ew komunikacie Przewodniczącego Michała Bryły. Zarząd Powiatu
Stargardzkiego również mając na uwadze stan zagrożenia
epidemicznego oraz wytyczne
Głównego Inspektora Sanitarnego poinformował, o tym, że
sesja Rady Powiatu Stargardzkiego zaplanowana na 25 marca 2020 roku nie odbędzie się.
Zaplanowane na 23 i 24 marca
br. Komisje Powiatu Stargardzkiego także zostały odwołane.
Gdy pojawił się ten komunikat
władze powiatu przewidywały, że nowy termin posiedzenia
obrad sesji to 1 kwietnia, jednak
już wiadomo, że ta data również
zdaje się być nie osiągalna. O
wyznaczonym nowym terminie
najbliższej sesji oraz posiedzeń
Komisji stałych Rady Powiatu Stargardzkiego radni zostaną powiadomieni niezwłocznie

w odrębnym komunikacie. Nie
jest tajemnicą, że w pozostałych
gminach Urzędy podjęły takie
same decyzje.
W Barzkowicach powstało
miejsce kwarantanny
Władze gminy Stargard poinformowały za pośrednictwem
oficjalnej strony internetowej
gminy o miejscu wyznaczonym do kwarantanny - przygotowanym na przyjęcie osób, w
związku z zagrożeniem ekspansją SARS- Cov2 w Gminie Stargard. Działania, których celem
jest ochrona mieszkańców kontynuuje Zarząd Powiatu Stargardzkiego w sytuacji ogłoszonego przez rząd zagrożenia epidemicznego koronawirusem na
terenie całego kraju. Władze
Powiatu, Wójt Gminy Stargard
oraz podległe jednostki wypełniają zarządzenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia. Są także w stałej łączności z Wojewódzkim Centrum
Zarządzania Kryzysowego.
Na polecenie inspekcji sanitarnej, Powiat Stargardzki zdecydował o utworzeniu miejsc
grupowej kwarantanny dla
osób, oczekujących na wyni-

Odszedł
ks. Stanisław Mielimączka
W poniedziałek 23 marca, w wieku 81 lat zmarł Ksiądz Stanisław Mielimączka, dawny
proboszcz Parafii, przez wiele lat związany z Dolicami i Ińskiem.
Ks. Stanisław Mielimączka urodził się 21 lipca 1939
r. w Głogórach (dawne woje-

wództwo lwowskie). Święcenia
kapłańskie przyjął 18 czerwca
1972 r.

Posługiwał w następujących
parafiach:

Śp. Ks. Stanisław Mielimączka

Uroczystości
pogrzebowe odbyły się o godz. 12 w kościele filialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w
Dargomyślu (parafia pw. św.
Stanisława BM w Cychrach), we
czwartek, dnia 26 marca br. Po
liturgii uroczystości pogrzebowe przy grobie na miejscowym
cmentarzu.

red

Ińsko
01.07.1972 - 15.06.1974 - wikariusz
Pełczyce
15.06.1974 - 10.06.1976 - wikariusz
NowogardWniebowzięciaNMP 10.06.1976-11.06.1977-wikariusz
Jesionowo
11.06.1977 - 11.06.1977 - wikariusz
Dąbrowa St.
11.06.1977 - 31.05.1978 - wikariusz
Dolice
31.05.1978 - 25.06.1982 - wikariusz
Nowogard Wniebowzięcia NMP 25.06.1982 - 05.01.1984 - wikariusz
Warnica
05.01.1984 - 01.08.1984 - rezydent
Żabów
01.08.1984 - 15.05.1985 - wikariusz
Świerzno
15.05.1985 - 31.12.1985 - rezydent
Brwice
31.12.1985 - 28.08.1993 - proboszcz
Gryfino, Narodzenia NMP
28.08.1993 - 02.09.1993 - rezydent
Dębnośw.Antoniego 02.09.1993-30.06.1994-pomocduszpasterska
Dolice Dom Pomocy w Dolicach 30.06.1994 - 01.09.2005 - kapelan
Kamień Pomorski - Dom Księży
01.09.2005 - 23.03.2020
- rezydent

ki testów potwierdzających lub
wykluczających zakażenie koronawirusem. Zobowiązał również samorządy gmin do wyznaczenia podobnych miejsc na
swoim terenie. Gmina Stargard
utworzyła swój punkt kwarantanny w Barzkowicach. Kierowani tam będą ci, którzy mieli kontakt z osobami oczekującymi na wynik testu, potwierdzającego lub wykluczającego
obecność koronawirusa. Obecnie skierowano tam jedną osobę, która oczekiwać będzie na
wyniki przeprowadzonych testów. - Wokół tej sprawy w przestrzeni medialnej pojawiły się
informacje, wymagające sprostowania. Przede wszystkim, jak
czytamy w jednym z portali, osoby tej nie skierowano do miejsca
kwarantanny ze względu na to,
że źle się poczuła. Osoba ta sama
przekazała Powiatowej Stacji
Sanitarno Epidemiologicznej, że
w trakcie wykonywania swoich
obowiązków zawodowych, mo-

gła mieć kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. Z własnej inicjatywy poddała się więc kwarantannie, oczekując na wyniki testu. Prosimy, by nie mylić
miejsc kwarantanny z miejscami
izolacji osób zakażonych koronawirusem. Wyznaczone przez
gminy miejsca przeznaczone są
dla osób zdrowych, u których nie
wykryto objawów choroby. Przebywają tam prewencyjnie, by
wykluczyć ewentualność zakażenia. To jedno z ogniw systemu,
zabezpieczającego przed ekspansją wirusa – informują władze gminy Stargard. Wójt Gminy Stargard przypomina też, że
jedynymi instytucjami uprawnionymi do przekazywania potwierdzonych danych na temat
sytuacji w regionie są: Szpital
Wojewódzki w Szczecinie oraz
Powiatowa i Wojewódzka Inspekcja Sanitarna.
KR

Odeszli do wieczności...
Pochówki 23.03.2020
ALINA KWIATKOWSKA, lat 72, zmarła 19.03
Pogrzeb odbył się o godz. 15.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 24.03.2020
TERESA OPIŃSKA, lat 84, zmarła 18.03
Pogrzeb odbył się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 25.03.2020
RYSZARD RESZCZYŃSKI, lat 83, zmarł 21.03
Pogrzeb odbył się o godz. 9.30 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 26.03.2020
RYSZARD GÓRNIAK, lat 66, zmarł 21.03
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 27.03.2020
GRZEGORZ SADOWSKI, lat 41, zmarł 22.03
Wystawienie zwłok o godz. 8.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 9.00 na Starym Cmentarzu
KRYSTYN BIEG, lat 84 zmarł 22.03
Wystawienie zwłok o godz. 9.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 10.00 na Nowym Cmentarzu
JAN KOCIUBA, lat 61, zmarł 21.03
Wystawienie zwłok o godz. 10.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 10.30 na Starym Cmentarzu
Pochówki 30.03.2020
PIOTR PUCIŁOWSKI, lat 90, zmarł 23.03
Wystawienie zwłok o godz. 12.00
Pogrzeb odbędzie się o godz. 12.30 na Starym Cmentarzu
reklama
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Jak radzą dobie stargardzkie szkoły w czasie pandemii?

M. Przepióra: Praca zdalna przebiega bez
większych zakłóceń
Jak wiemy, z powodu koronawirusa zajęcia w szkołach w całym kraju zostały zawieszone aż do Wielkanocy. Nie są to jednak ferie, ale nauczanie jest
kontynuowane zdalnie. Marcin Przepióra, dyrektor ZS nr 2, relacjonuje jak działa system zdalnego nauczania po pierwszych dniach jego stosowania.

W szkołach zajęcia są, jak wiemy, zawieszone a lekcje z uczniami prowadzone są
zdalnie

- Obecnie wszyscy korzystamy z aplikacji Microsoftu Teams. Jest to program, który
umożliwia nam widzenie się nawzajem. Możemy wykonywać
połączenia między nauczycielami. Wszystko zależy od tego
jaką grupę stworzymy. We środę
mieliśmy zdalną radę pedagogiczną. Podjęliśmy na niej niezbędne wewnątrzszkolne zmiany w zasadach oceniania – mówi
na początku M. Przepióra.
Już na drugi dzień zaczęły odbywać się lekcje w sposób zdalny czyli odległość. NauczycieMarcin Przepióra w czasie rozmowy z Dziennikiem

Czy koronawirus może zakazić wodę w naszych kranach?

Woda i mydło to najlepsi
sprzymierzeńcy
W związku z epidemią koronawirusa pojawia się mnóstwo pytań, dotyczących zagrożeń
jakie niesie ze sobą ten wirus. Niedawno Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie, cytując Światową Organizację Zdrowia (WHO), rozwiało wątpliwości dotyczące możliwości zakażenia wody płynącej z naszych kranów. WHO potwierdziła, iż koronowirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe. Oznacza
to, że nie możemy się nim zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów.

Jak zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia, w wodzie pitnej koronawirusa nie ma

Wszystkie dotychczasowe wytyczne WHO w zakresie jakości
wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów
zaopatrzenia w wodę obejmują
również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19.
Żadne dodatkowe środki nie
zostaną
najprawdopodobniej
wdrożone, ponieważ nie są potrzebne. Jak zapewnia Światowa Organizacja zdrowia, proces dezynfekcji wody zapewnia
szybką inaktywację wirusa COVID-19 i nie ma obecnie jakichkolwiek dowodów na możliwość
jego przeżycia w wodzie pitnej.
Wbrew panice, która obecnie
towarzyszy całemu światu, jak
redakcja@dziennikstargardzki.pl

podają spółki wodno-kanalizacyjne, koronawirusy towarzyszą
człowiekowi od wieków i prawdopodobnie są odpowiedzialne
za 10–20% wszystkich przeziębień i tzw. infekcji grypowych.
Przede wszystkim koronawirusy
mają bardzo niską odporność na
promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody (chlor,
podchloryn sodu czy dwutlenek
chloru). Wirusy te, podobnie jak
inne zawieszone cząstki o takich
rozmiarach, usuwane są z wody
w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą
polielektrolitami i filtracją na fil-

trach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych.
Różne spółki wodociągów w
Polsce zapewniają, iż takie procesy jednostkowe są stosowane
we wszystkich zakładach uzdatniania wody. Dodatkową barierą przeciwko koronawirusom
jest utlenianie wstępne prowadzone w wielu zakładach – ozonowanie i oksydacja nadmanganianem sodu. Również proces
składający się z filtracji powolnej i dezynfekcji elektrolitycznie
generowanym podchlorynem
sodu skutecznie eliminuje tego
typu wirusy. Padają również pytania czy mydło niszczy koronawirusa? Palii Thordarson, profesor chemii na uniwersytecie w
Nowej Południowej Walii, wyjaśnia, że z uwagi na warstwę lipidową, którą mają koronawirusy, detergent taki, jak mydło, nie
tylko pozwala spłukać wirusy z
ciała, ale całkowicie je niszczy.
Należy zatem pamiętać, stosując się do wszelkich zaleceń, jakie wydadzą służby sanitarne, że
woda i mydło naprawdę mogą
okazać się jednymi z najlepszych sprzymierzeńców.
KR

le wpisują na poszczególne dni
swoje zajęcia. Pewne trudności
oczywiście występują ponieważ
nie wszyscy uczniowie mają dostęp do Internetu, wtedy wykorzystuje się zwykłe łącza komórkowe.
Jak mówi dyrektor, jeżeli chodzi o zdalne nauczanie za pomocą platformy Microsoft Teams, z
której korzysta szkoła, to praca
przebiega bez zakłóceń - Rano
dowiedziałem się od nauczycieli, że frekwencja uczniów wynosi ponad 90%, a więc szczerze
mówiąc, jest nawet większa niż
tradycyjnie. Należą się więc brawa dla uczniów, że na razie chcą
brać udział w lekcjach w sposób
bardzo zdyscyplinowany – zaznacza M. Przepióra.
- Mamy dwóch dostarczycieli dziennika elektronicznego i
oba przedwczoraj miały problemy, natomiast Microsoft Teams działa bez zarzutu. Jesteśmy
więc zadowoleni. Wiem, że jeszcze dwie czy trzy szkoły u nas
posługują się tym programem.
Na chwilę obecną wszystko
idzie bez większych zakłóceń.
Ten program działa w ten spo-

sób, że posługujemy się kamerkami i mikrofonami, tak więc
nauczyciel, prawie jak realnie,
jest dostępny dla ucznia. Podobnie nauczyciel ma przed sobą
wszystkich uczniów na monitorze. Ponadto nauczyciel ma do
dyspozycji tablicę, na której zamieszcza wykresy i zadania. Po
uaktywnieniu i zgodzie nauczyciela, dostęp do tablicy zyskują również uczniowie. Nauczyciel otrzymuje też dzięki programowi możliwość przygotowania testu i sprawdzenia wiedzy
uczniów. Oceny są wystawiane
automatycznie zgodnie zresztą
ze wszystkimi przepisami – informuje.
- Chcę w tym miejscu podziękować nauczycielom, bo wiem,
że we wszystkich szkołach ich
świadomość konieczności dostosowania się jest naprawdę
duża. Jako nauczyciele codziennie w godzinach 20 do 22:30
szkolimy się z pomocą informatyków z obsługi programu do
zdalnego nauczania – mówił M.
Przepióra.
(ps)

podziękowania

PODZIĘKOWANIE
Panu Andrzejowi Synosiowi
z MPGK Stargard za okazywaną od
lat bezinteresowną pomoc w trudnych dla Nas chwilach. Serdecznie
Dziękuje rodzina Witowskich.
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Kolejna inwestycja z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Przebudują chodnik przy ul. F. Chopina
Urząd miejski w Stargardzie zapoznał się już z ofertami wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej przebudowy chodnika przy ul. Fryderyka Chopina, wraz z budową miejsc postojowych. Inwestycja ta uzyskała największą liczbę głosów w Budżecie
Obywatelskim przewidzianym na 2020 rok. Całkowity koszt inwestycji nie może przekroczyć 280 tys. zł, a prace nad budową nowego chodnika
mogą ruszyć najszybciej w trakcie wakacji.

Mapa poglądowa z zaznaczonym zakresem opracowania

Urząd Miejski w Stargardzie zaprosił do złożenia oferty cenowej
na opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej polegającej na „Przebudowie chodnika
przy ul. Fryderyka Chopina na odcinku od ul. Ludomira Różyckiego
do ul. Zygmunta Noskowskiego w
Stargardzie”. Ma to związek z inicjatywą pod nazwą „Budżet Obywatelski miasta Stargard”. Do głosowania została zgłoszona m.in.
propozycja przebudowy chodni-

ka przy ulicy Fryderyka Chopina na odcinku od ulicy Ludomira Różyckiego do ulicy Zygmunta
Noskowskiego w Stargardzie. Propozycja w głosowaniu otrzymała
największą ilość głosów, co sprawiło, że zostanie ujęta w budżecie
i będzie realizowana w 2020 roku.
W opisie wniosku zostały podane
szczegóły, które należy uwzględnić
w przedmiotowej dokumentacji.
Koszt realizacji chodnika nie powinien przekroczyć kwoty prze-

widzianej na ten cel, tj. 280 tys. zł
brutto. Przedmiotem zamówienia
jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z kosztorysem inwestorskim, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz przedmiarem
robót budowlanych w zakresie:
przebudowy fragmentu chodnika przy ulicy Fryderyka Chopina
– stanowiący I etap dokumentacji

projektowo-kosztorysowej; utworzenia dodatkowych miejsc postojowych – stanowiący II etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pas drogowy ulicy Fryderyka
Chopina na odcinku przewidzianym do przebudowy zagospodarowany jest po obu stronach budynkami mieszkalnymi jedno lub
wielorodzinnymi. Na terenie objętym projektowaniem chodnik ma
nawierzchnię betonową w nieodpowiednim stanie technicznym i
nawierzchnię gruntową. W pasie
drogowym występują pojedyncze drzewa. W chwili obecnej trzy
posesje zajmują część pasa drogowego (budynek mieszkalny jednorodzinny nr 9, nr 13, nr 27). Pas
drogowy ulicy Fryderyka Chopina objęty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard. Zakres zamówienia obejmuje m.in. wykonanie dwóch różnych koncepcji zagospodarowania terenu, polegającego na przebudowie chodnika w opisanym obrębie pasa drogowego i orientacyjne wyliczenie
kosztów budowy, z których jedna po przedyskutowaniu z zamawiającym, czyli Urzędem Miasta
Stargard i wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji skierowana będzie do dalszego opracowania. Za-

kres obejmuje również wykonanie
koncepcji zagospodarowania terenu na odcinku o długości około 21 metrów utwardzenia terenu
w celu utworzenia dodatkowych
miejsc postojowych. Koncepcja
musi uzyskać akceptację magistratu by mogła stanowić podstawę
do opracowania projektu budowlanego. Wykonawca zobowiązany
jest również do czynnego udziału w spotkaniach z mieszkańcami,
udzielenia odpowiedzi na zgłaszane uwagi i pytania. Urząd Miasta Stargard od wykonawcy powinien otrzymać koncepcję do dnia
6 kwietnia 2020 roku. Wykonanie projektu budowlanego, w tym
sporządzenie i złożenie wniosku
o wydanie pozwolenia na budowę
przewiduje się do dnia 29 maja br.
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowę, decyzji ZRID lub uzyskanie dokumentu potwierdzającego skuteczność zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych przewidziano do dnia
29 czerwca br. Dotyczy to również
projektu wykonawczego, SST oraz
przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego. Najprawdopodobniej po
tym terminie, czyli podczas wakacji rozpoczną się prace związane z
przebudową chodnika przy ulicy
Fryderyka Chopina.

KR

Potrzebna krew

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie apeluje do krwiodawców o oddawanie krwi, ponieważ jest ona potrzebna szczególnie teraz.

Z dnia na dzień rośnie liczba
osób zarażonych wirusem COVID-19. W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą
liczbą osób hospitalizowanych,
RCKiK zwróciło się do Honorowych Dawców Krwi oraz
wszystkich zdrowych osób, któ-

re w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie
miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi.
Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa za-

mieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów
krwi i jej składników. Jednakże wszystkie grupy krwi są potrzebne, ponieważ istnieją biorcy o różnych grupach. Z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew
grupy O RhD- (ujemne), gdyż
w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może
być przetoczona każdemu biorcy. Problem polega na tym, że
jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada ją
zaledwie ok. 7 proc. Polaków.
- Czekamy na Was w Centrach
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce- napisało
na swojej stronie internetowej
RCKiK w Szczecinie.
RCKiK w Szczecinie poinformowało również, że osoby, które
w okresie od dnia 15 marca wjechały na terytorium RP obejmu-

je dyskwalifikacja tymczasowa
na okres 14 dni licząc od dnia
następującego po dniu przekroczenia granicy niezależnie od
kraju, z którego przyjechały. W
najbliższym czasie krwiobus pojawi się w Stargardzie w piątek
27 marca oraz w poniedziałek 30
marca na Placu Wolności. W sobotę 28 marca zostanie przeprowadzone pobieranie stacjonarne
na ternie Komendy Państwowej
Straży Pożarnej przy ul. Księcia
Bogusława IV 21.
Epidemia koronawirusa jest
wielkim testem społecznej odpowiedzialności. - Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja,
wojsko i wiele innych zawodów
każdego dnia zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednakże
pomoc Honorowych Dawców
Krwi jest niezastąpiona. Zgłaszajcie się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo

krew jest teraz bardzo potrzebna- poinformowało RCKiK w
Szczecinie. Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia.
Podawane są głównie osobom,
u których występują braki krwi
i jej składników. Braki te mogą
wystąpić w wyniku wypadku
albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów
kardiochirurgicznych. - To czas
mądrych wyborów i decyzji.
Dlatego oddaj krew i przyłącz
się do tych, którzy w tym trudnym czasie pozostają na służbie
człowiekowi. Niech „łączy nas
krew, która ratuje życie”- dodali
pracownicy RCKiK.
MP
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Nowe środki ostrożności w pociągach

Pasażerowie muszą się rozproszyć

Wieści z gmin

Większe składy pozwalające na rozproszenie podróżnych, szczegółowa dezynfekcja
pojazdów, a nawet ich ozonowanie. Zachodniopomorski oddział Polregio wdraża kolejne środki zwiększające bezpieczeństwo w pociągach Pomorza Zachodniego.

Większe składy pozwalają na rozproszenie podróżnych, trwa również szczegółowa
dezynfekcja pojazdów.

Walka z wirusem trwa także
w zachodniopomorskich pociągach. Każdy z nich jest gruntownie czyszczony i dezynfekowany.
Zwraca się szczególną uwagę na
miejsca, które wspólnie dotykamy: poręcze, uchwyty, drzwi, toalety. Systematycznie uzupełniane są dozowniki z mydłem, tak
aby podróżni mogli myć często
ręce. W ostatnich dniach Polregio wprowadziło kolejne działanie, które pomoże w walce z

koronawirusem. Pociągi przechodzą ozonowanie, które zwalcza wszelkie drobnoustroje, jakie mogą krążyć w powietrzu czy
klimatyzacji, w tym wirusy. Ozonowaniu poddawane są zarówno
kabiny maszynistów, jak i przestrzenie dla pasażerów. Tylko w
poniedziałek i wtorek 23-24 marca ozonowanie przeprowadzono
w 11 pociągach. Teraz, aby można było wyczyścić w ten sposób
jak najwięcej pojazdów, prace

prowadzone będą także w godzinach nocnych. - Wdrażamy wszelkie możliwe metody, które pozwolą zatrzymać wirusa. Każdy taki
element może uratować komuś życie. Pamiętajmy o tym, że to nasza
wspólna odpowiedzialność. Respektujmy nowe zasady poruszania się, dystansu i higieny – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz. Kwarantanna społeczeństwa znacząco wpłynęła na naszą mobilność, co wyraźnie widać także w pociągach. W związku z mniejszą ilością podróżnych,
w okresie od 16 do 29 marca br.
(z możliwością przedłużenia)
zmniejszono liczbę pociągów.
Obecnie to 115 pociągów kursujących na terenie województwa
na zlecenie Pomorza Zachodniego. Na tory wyjeżdżają powiększone, podwójne składy, aby dać
pasażerom możliwość rozproszenia się, a tym samym zadbania o
swoje bezpieczeństwo.

Biorąc pod uwagę aktualny stan zagrożenia epidemicznego Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny ZOZ w Stargardzie zmienił tryb funkcjonowania. Od poniedziałku 16marca szpital udziela świadczeń medycznych w tzw. trybie ostrym.

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Zieleniewo
Mieszkańcy ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie narzekają na stan nawierzchni. I wygląda na to, że mają rację, bowiem stan drogi pozostawia wiele do życzenia. Mamy nadzieję, że odpowiednie osoby
zajmą się tą sprawą.

KR

Szpital przechodzi
na pracę w trybie ostrym
Oznacza to wprowadzenie
ograniczenia wszystkich planowanych przyjęć pacjentów
do oddziałów szpitalnych, przy
uwzględnieniu
niezbędnego
minimum potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej.
Realizację świadczeń wstrzymują Ośrodek Rehabilitacji
Dziennej i Pracownia Fizjoterapii. Natomiast Szpital Rehabilitacyjny będzie udzielał
świadczeń do czasu zakończenia trwających aktualnie turnusów rehabilitacyjnych. Podjęto
również decyzję o wstrzymaniu
planowych przyjęć do oddziałów rehabilitacyjnych, z wyjątkiem pacjentów po zakończonym leczeniu neurologicznym,
którzy wymagają wczesnej rehabilitacji.
Świadczeń w trybie ostrym
udzielają
też
pracownie
diagnostyczne:
Radiologii,
EKG i Badań Wysiłkowych
oraz Endoskopii. Do minimum
ograniczono również wizyty
w
budynku
administracji
SPWZOZ. Obowiązuje także

Foto. Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców

Foto. Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców

Kobylanka
Mieszkańcy Gminy Kobylanka nie boją się koronowirusa. Na
świetlicy przygotowano miejsce na zbiorową kwarantannę.

Foto. Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców

Reptowo Kobylanka
Spacerując na leśnej ścieżce za Ośrodkiem Zdrowia w Kobylance
można natknąć się na oryginalną i uroczą wystawę „jednego obrazu” autorstwa niejakiej Malwinki.
ogłoszenie
Od poniedziałku 16 marca stargardzki szpital działa w trybie ostrym

bezwzględny zakaz odwiedzin
pacjentów szpitala.
Administracja SPWZOZ zachęca do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem
narzędzi komunikacji elektronicznej, która umożliwia zdalny
kontakt ze wszystkimi działami
administracji szpitala powiatowego w Stargardzie. Wszystkie
kontakty dostępne są na stronie: https://zozstargard.pl/ad-

ministracja/
W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego nieczynna
jest również osobista rejestracja. Można się zarejestrować telefonicznie, w godz. 8.00- 15.00,
dzwoniąc pod numery telefonów: 91 578 92 91 oraz 91 578
93 49.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red
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Wyznaczono
Pandemia. Walka. Normalność. miejsca
kwarantanny
Aptekarskim okiem

Liczba zachorowań na chorobę SARS-CoV-2, wywołaną koronawirusem COVID, przekroczyła w Polsce 26. marca br. psychologiczną barierę 1000 osób. Czy jest
się czego bać? Czy podjęte, dotkliwe dla każdego z nas, środki zaradcze nie są przesadne? Jak żyć w czasach zarazy XXI w.? Skąd brać cierpliwość do znoszenia długotrwałych nakazów i zakazów? Czym krzepić nasze dusze i ciała? Te, i wiele podobnych, pytania nurtują Polaków, stargardzian , nasze rodziny.

Nie jestem w stanie ustosunkować się detalicznie się do
powyższych pytań. Jednak chciałbym przekazać garść refleksji.
Będę się ściśle trzymał ustaleń naukowych i oficjalnych.
Jest się czego bać.
Na pewno jest się czego bać. Nie ma leku przyczynowo działającego, na szczepionkę przyjdzie jeszcze długo czekać.
Choroba ma przebieg gwałtowny, lokalizuje się bezpośrednio w
miąższu płuc, dochodzi do poważnych trudności w oddychaniu. Podeszły wiek i współistniejące schorzenia przewlekłe pogarszają rokowania wyleczenia. Wskaźnik replikacji koronawirusa (RO) wynosi poniżej 2,5 tzn., że jeden nosiciel (z objawami
choroby lub bez objawów) może zainfekować około (statystycznie) 2,5 osoby. To „wystarcza” aby początkowa epidemii chińska
przybrała postać obecnej pandemii. I jeszcze jeden niezwykle
istotny czynnik epidemiologiczny: kropelkowa droga przenoszenia tego patogenu. Kasłanie, kichanie, a nawet zwykły oddech połączony z mową wywołuje falę
aerozolu ze śliny i powietrza przenoszącą się na drugą osobę. Wtedy dochodzi często do zakażenia.
Infekcja, w dziewięciu na dziesięć przypadków, rozwija się w pierwszych dniach podstępnie – jak
zwykłe przeziębienie. Potem jest tylko gorzej.
Wszystkie środki zaradcze i ograniczenia są bezwzględnie konieczne.
Jeszcze w lutym śmiertelne niebezpieczeństwo wynikające z ekspansji koronawirusa w Europie wydawało się abstrakcją. Przecież Europejczycy wyrugowali wszystkie mikrobiologiczne czynniki ze swojego życia. Przecież wszyscy mieli zagwarantowane długie życie trwające ponad 80 lat. A
tu nagle stanęli w obliczu nagiej prawdy: koronawirus zabija.
Środki zaradcze podjęte w Polsce a podyktowane przez ekspertów z zakresu epidemiologii i
wirusologii są słuszne, prawidłowe i podjęte w odpowiednim czasie. Jak to zwykle bywa diabeł tkwi
w szczegółach. Pracownikom służby zdrowia dają się we znaki niedobory środków ochrony osobistej
lub zła jakość tych dostarczanych. Szpitale, jeden po drugim, ogłaszają dramatyczne apele skierowane do przedsiębiorców i obywateli o pomoc finansową i rzeczową. Zbyt mało wykonuje się badań w
kierunku obecności koronawirusa, co wywołuje pewne niedowierzanie opinii publicznej odnośnie
podawanych oficjalnych statystyk zachorowalności. A zaufanie społeczne jest dziś na wagę złota.
Apteki jak reduty na placach boju.
Trudną do przecenienia rolę odgrywają apteki. W salach ekspedycyjnych tych placówek
służby zdrowia ofiarnie pracują farmaceuci i technicy farmaceutyczni. Są na pierwszej linii kontaktu z pacjentami potencjalnie zakażonymi lub będącymi nosicielami wirusa COVID. Jednocześnie
niosą otuchę i pomoc potrzebującym wsparcia psychicznego. Sekundują im pomoce apteczne, księgowe i sprzątaczki. Stopień narażenia na śmiercionośny patogen jest dla nich znaczący. Wystarczy
przyjrzeć się statystyce. W Aptece Nowej w szczytowym tygodniu obsłużyliśmy ponad 1500 pacjentów. Jlu było wśród nich nosicieli koronawirusa?
Dlatego apteki stosują przeróżne formy zabezpieczenia pacjentów i personelu. Z trudem
zdobywamy rękawiczki i środki dezynfekujące dla aptecznych fachowców. Dziękujemy za pełne zrozumienia dla naszych działań, szczególnie tych uciążliwych dla pacjentów jak przerwy na dezynfekcję i reglamentowanie liczby osób przebywających w sali ekspedycyjnej.
Solidarność społeczna w cenie.
Ten, kto dzisiaj dba o czubek własnego nosa niedługo sam może potrzebować pomocy, której nie dostanie. Powiedzenie „Miłuj bliźniego swego „ nabiera dziś nowej mocy i nowego wymiaru.
Można wesprzeć służbę zdrowia, można pracować w wolontariacie, można pomóc seniorom, („Widzialna ręka”, akcja dużej sieci marketów spożywczych, „Siepomaga” i inne). Obok nas mieszkają ludzie wymagający opieki i pomocy. W tym ciężkim czasie zarazy liczy się każdy odruch serca, każdy
, nawet skromny, gest.
Narodowy test cierpliwości.
Mamy siedzieć w domu, aby przeciąć koronawirusowi jego „szlaki logistyczne”. Tak będzie
jeszcze przez wiele dni kwietnia i maja. Może dłużej. Nie zapominajmy jednak o tych, którzy nie
mogą przebywać w mieszkaniach – funkcjonariuszach mundurowych, osobach pracujących w zakładach pracy, sklepach i placówkach służby zdrowia. Oni mają ciężej i boją się jeszcze bardziej.
Podczas przymusowego pobytu w domu czujemy się źle. Wszak przez lata przyzwyczailiśmy
się do wolności. Pewnym sposobem jest sprawianie sobie i domownikom drobnych przyjemności.
Wg. zasady: dla każdego coś miłego. Oprócz tego zajęcia wspólne np. gotowanie, maraton filmowych
komedii, mały domowy festiwal gier planszowych, gry i zabawy naszych rodziców (dziadków), kto
opowie najśmieszniejszą bajkę.
Kończąc solidaryzuję się z Wami wszystkimi. DBAJCIE O SIEBIE NAWZAJEM. JESZCZE
BĘDZIE NORMALNIE.
Chętnych zapraszam do mailowania. Mój adres: jerzymarekwaliszewski@gmail.com
Wasz aptekarz Jerzy Waliszewski
Autor jest dr nauk farmaceutycznych, zastępcą kierownika Apteki Nowej.

Działania, których celem jest ochrona mieszkańców kontynuuje Zarząd Powiatu Stargardzkiego w sytuacji ogłoszonego przez rząd zagrożenia epidemicznego koronawirusem na terenie całego kraju. Władze Powiatu, Prezydent
Stargardu oraz podległe jednostki wypełniają zarządzenia
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Są
także w stałej łączności z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Decyzją Prezydenta Miasta, podobną rolę będzie pełnił Hotel 104

Na polecenie inspekcji sanitarnej, Powiat Stargardzki zdecydował o utworzeniu miejsc grupowej
kwarantanny dla osób, oczekujących na wyniki testów potwierdzających lub wykluczających zakażenie koronawirusem. Zobowiązał
również Prezydenta Miasta oraz
samorządy gmin do wyznaczenia
podobnych miejsc na swoim terenie.
Na miejsce kwarantanny podległe bezpośrednio Zarządowi Powiatu wyznaczono Bursę Szkolną. Decyzją Prezydenta Miasta,
podobną rolę pełnić będzie Hotel
104. Gmina Miasto Stargard podjęła również starania, by utworzyć
kolejny punkt kwarantanny, przeznaczony tym razem dla mniejszej
liczby osób.
Od wczoraj w bursie przebywały dwie osoby poddane kwarantannie, oczekujące na wyniki testów
potwierdzających bądź wykluczających zakażenie osoby, z którą
miały kontakt. Wiemy już, że wyniki testów tej osoby są negatywne.
W związku z tym również i kwa-

rantanna podjęta wobec dwóch
osób przebywających w bursie dobiegła końca.
Władze powiatu przypominają,
że procedura kwarantanny wdrażana jest wobec osób zdrowych, narażonych na ryzyko ekspozycji koronawirusa. Mogą więc, ale też i nie
muszą zachorować. Stąd konieczność wyznaczenia nadzorowanego
miejsca, gdzie oczekują na wyniki
testów. Kwarantanna nie ma także nic wspólnego z pełną izolacją,
stosowaną wobec osób, u których
stwierdzono zakażenie.
Zgodnie z rozporządzeniem i
zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, na terenie powiatu
obowiązują procedury, związane z
utrzymaniem bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego. Zarząd Powiatu przypomina również
mieszkańcom o profilaktyce, stosowaniu się do zaleceń służb sanitarnych, ograniczeniu przebywania
w miejscach publicznych oraz
przestrzeganiu podstawowych
zasad higieny.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Na miejsce kwarantanny podległe bezpośrednio Zarządowi Powiatu wyznaczono
Bursę Szkolną
91 573 09 96
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Czy odbędą się wybory
uzupełniające w Chociwlu
mimo koronawirusa?

Burmistrz składa
protest
Na dniach burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak złożył
protest do Komisarza wyborczego w Szczecinie, by przełożyć datę wyborów ogłoszonych na 5 kwietnia z powodu
pandemii koronawirusa.
Termin wyborów uzupełniających był ogłoszony
wcześniej, niemniej jednak,
w związku z trudną sytuacją
związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, burmistrz skierował protest do
komisarza wyborczego, by
odroczyć datę wyborów.
Chodzi o wybór radnego w okręgu nr 12 obejmującym 6 ulic w Chociwlu. – Liczymy na to, że komisarz wyborczy przychyli się do naszego protestu, który wysłaliśmy
we środę – mówił w rozmo-

wie z Dziennikiem Stanisław
Szymczak – Ze względu na
epidemię koronawirusa przeprowadzenie wyborów wiąże się z niebezpieczeństwem
narażenia mieszkańców – zaznaczał.
W okręgu 12 o mandat walczą Karolina Szczerba, Kamila Buczek i Katarzyna Pietrzak. Jednak teraz to od komisarza wyborczego zależy,
czy w obliczu epidemii wybory te w ogóle się odbędą.
(ps)

Kamila Buczek kandydatka do rady gminy Chciwel w wyborach uzupełniających, jak widać koronawirus jej nie straszny. Zdjęcie
FB.Kamila Buczek

Ranking

Czy Stargard jest przyjazny edukacji?
Czasopismo Wspólnota wraz z Evidence Institute opublikowali wyniki Rankingu samorządów 2020- Miejsca przyjazne edukacji. Jak wypadł Stargard i ościenne gminy?
„Miejsca
przyjazne
edukacji” to ranking, który
wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny
dokłada wszelkich starań, żeby
uczniowie od najmłodszych lat
mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia. Ranking skupia się na gminach, które w największym stopniu odpowiadają za dobry start edukacyjny
uczniów. Od jakości szkolnej
edukacji zależy bowiem jakie
dalsze możliwości edukacyjne i
na rynku pracy będą mieli młodzi mieszkańcy gmin, a także to
jak będzie wyglądał rozwój gospodarczy i społeczny gminy w
ogłoszenie

redakcja@dziennikstargardzki.pl

przyszłości.
W zestawieniu porównano 2473 gminy, w tym mia-

sta na prawach powiatu. Końcowa pozycja uzależniona jest
od trzech kategorii- dobry start,
nierówności i postęp. Dobry
start ocenia dostępność edukacji przedszkolnej oraz wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych po szkole podstawowej i gimnazjum. Nierówności to porównanie samorządów pod kątem zróżnicowania wyników egzaminów. Tam,
gdzie różnice między najlepszymi, a najsłabszymi są najmniejsze, tam lepszy wynik w rankingu. Postęp pokazuje przyrost
wiedzy i umiejętności między
ukończeniem szkoły podstawowej, a końcem gimnazjum. Od-

zwierciedla on jakość nauczania.
Końcowa pozycja w rankingu to
średnia z trzech powyższych kategorii.
W rankingu „Miejsca przyjazne edukacji” znalazły się też gminy z naszego powiatu. Najwyżej sklasyfikowana została gmina Suchań, która
zajęła 4. miejsce. Gmina zajęła
również bardzo dobrą lokatę w
podkategorii Postęp- 5. miejsce
i Nierówności- 4. miejsce. Kolejne samorządy znalazły się już w
dalszej części zestawienia. Gmina Kobylanka zajęła 447. miejsce, Marianowo- 608. miejsce,
Dobrzany- 626. miejsce, Ińsko979. miejsce, Chociwel- 1385.

miejsce, Stara Dąbrowa- 1871.
miejsce (6. miejsce pod względem Nierówności), Dolice2025. miejsce (13. miejsce pod
względem Nierówności), gmina
Stargard- 2041. miejsce, a Miasto Stargard- 2379. miejsce.
Laureatami rankingu w
swoich kategoriach zostały Rzeszów, Podkowa Leśna oraz gminy Trzebownisko i Wielkie Oczy.
Celem rankingu jest nie tylko
wskazanie samorządów dbających o najwyższą jakość edukacji, ale też rozpoczęcie dyskusji
nad tym, co przyczynia się do
wysokiej jakości nauczania.
MP
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Jak pracuje Urząd Skarbowy i Sąd Rejonowy w Stargardzie?

Starają się ograniczyć liczbę petentów
Urzędy w całej Polsce w związku z wybuchem epidemii starają się do maksimum ograniczyć kontakt urzędników z petentami. Nie inaczej jest w
stargardzkim Urzędzie Skarbowym oraz Sądzie Rejonowym. Urzędnicy zachęcają do załatwiania swoich spraw telefonicznie oraz przez internetowe programy. Z kolei Sąd Rejonowy odwołał niemal wszystkie rozprawy, toczą się tylko postępowania w sprawach pilnych.

Urząd Skarbowy w Stargardzie stara się do maksimum ograniczyć ilosć petentów.

Polecają internetowe
programy
Jak informuje Urząd Skarbowy w Stargardzie, w związku ze
zwiększoną ilością zachorowań
groźnym koronawirusem polskie
urzędy zachęcają do korzystania z
możliwości jakie oferują internetowe witryny urzędów. Zmniejsza to przepływ osób w placówce
ograniczając jednocześnie ryzyko związane z ewentualnym zakażeniem. Przedstawiciele urzędów zachęcają do skorzystania z
infolinii, która pomoże rozwiązać daną sprawę. Wszystkie sprawy można załatwić pod nr telefonów: +48 22 330 03 30 oraz 801
055 055. Klienci urzędów chcący złożyć deklarację podatkową
za ubiegły rok mogą skorzystać z
prostej w obsłudze strony internetowej, która krok po kroku pokieruje klientami urzędu. Internetowe programy dostępne na stronie
www.podatki.gov.pl umożliwiają
wypełnienie e-Deklaracji, e-PUAPu, Twojego e-PITu. Takie formy załatwienia swoich spraw w
Urzędzie Skarbowym przyczyniły
się do obniżenia ilości petentów
w stargardzkiej placówce. Można to zauważyć choćby po samym
parkingu przed gmachem Urzędu
Skarbowego. Zazwyczaj trudno
było o wolne miejsce parkingowe,
obecnie z zaparkowaniem nie ma
żadnych problemów.
Rozpatrywane są tylko
sprawy pilne
Prezesa Sądu Rejonowego w
Stargardzie Jakub Matkowski wydał zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy sądu i wprowadzenia
zasad bezpieczeństwa w związku
z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Na podstawie art. 22
§ 1 pkt 1 lit. a, oraz art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U.2019.52 j.t. ze zmianami)
w celu zapewnienia bezpieczeństwa sędziów, pracowników sądu

i interesantów wprowadza się na
okres do 30 kwietnia 2020 roku
ograniczenia w pracy Sądu Rejonowego w Stargardzie. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim
odwołania terminów rozpraw i
posiedzeń jawnych oraz innych
czynności prowadzonych z udziałem stron, zarówno w budynkach
sądu, jak i poza budynkiem. Decyzja ta nie obejmuje jednak posiedzeń w sprawach pilnych,
wskazanych w wykazie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w których nieprzeprowadzenie posiedzenia wywoła
nieodwracalne skutki procesowe,
w szczególności spraw dotyczących stosowania tymczasowego
aresztowania oraz pilnych spraw
opiekuńczych. Przewodniczący
wydziałów w szczególnie wyjątkowych wypadkach mogą zwrócić się do Prezesa Sądu o zgodę
na przeprowadzenie czynności z
udziałem stron, ze wskazaniem
przyczyn. Przeprowadzanie czynności z udziałem stron innych
niż w sprawach pilnych bez zgody Prezesa Sądu jest niedopuszczalne. - Przewodniczący wydziałów oraz przewodniczący składów
orzekających wydadzą zarządzenia o odwołaniu rozpraw i posiedzeń lub o ich przeniesieniu na
nowe terminy, w których można
przewidywać, że będzie możliwe
ich przeprowadzenie. Wykaz przeniesionych rozpraw i posiedzeń
jawnych, w formie tabeli zgodnej
z wzorem na stronie internetowej
Sądu Rejonowego w Stargardzie,
przewodniczący wydziałów przekazują oddziałowi administracyjnemu w postaci pliku Excel, celem
zamieszczenia informacji na stronie internetowej sądu. Na stronie
internetowej sądu znajduję się wykaz przeniesionych rozpraw i posiedzeń jawnych, łatwo widoczny
po otwarciu strony. Zaplanowane
publikacje wyroków odbywają się
bez udziału stron. W stosunku do

stron stosuje się przepisy przewidujące sytuację, w której strona z
usprawiedliwionych przyczyn nie
stawiła się na ogłoszenie wyroku,
a w przypadku osoby pozbawionej
wolności — nie została na ogłoszenie doprowadzona mimo złożenia
wniosku o doprowadzenie – wyjaśnia Prezes Sądu Rejonowego w
Stargardzie SSR Jakub Matkowski. Ponadto, do budynków sądu
prawo wstępu mają jedynie pracownicy sądu, pracownicy Sądu
Okręgowego w Szczecinie, Sądu
Apelacyjnego w Szczecinie, pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratorzy, funkcjonariusze policji i służb mundurowych w związku z zadaniami
służbowymi, a także pracownicy
służb państwowych, pracownicy poczty oraz notariusze, adwokaci i radcowie prawni i ich aplikanci. Tym ostatnim jednak zaleca się ograniczenie wizyt w sądzie. Osoby wchodzące do sądu
poddają się pomiarowi temperatury ciała. W przypadku podwyższonej temperatury lub odmowy poddania się badaniu nie
będą wpuszczone do budynku.
To jednak nie wszystkie tymczasowe zmiany. Ogranicza się funkcjonowanie Biura Obsługi Interesantów, Zespołu Kuratorskiej
Służby Sądowej oraz sekretaria-

tów wydziałów poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej bądź za pomocą wykorzystania środków elektronicznych - adresy oraz numery
telefonów znajdują się na stronie
internetowej sądu) za wyjątkiem
przyjmowania korespondencji od
instytucji publicznych oraz operatorów pocztowych. Wstrzymuje się również przyjmowanie Interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących
Wydziałów, Kierowników Kuratorskiej Służby Sądowej, Kierowników Sekretariatów Wydziałów.
Wstrzymane zostają czynności
wykonywane przez kuratorów sądowych poza budynkami sądów,
za wyjątkiem tych, które Kierownik Zespołu uzna za niecierpiące zwłoki. Decyzja Kierownika
nakazująca wykonanie czynności może być na wniosek kuratora
uchylona przez Prezesa Sądu. Wizyty osób, które zostały wezwane przez kuratorów do osobistego
stawiennictwa, zostają przełożone. Wstrzymuje się także wysyłanie do stron orzeczeń i zarządzeń,
od których przysługują środki
odwoławcze oraz wezwań, których odebranie nakłada na stronę
obowiązek wykonania czynności
procesowej w terminie prekluzyj-

W Sądzie Rejonowym w Stargardzie
mają odbywać się jedynie rozprawy w
sprawach pilnych

nym. Wstrzymuje się przekazywanie spraw ze środkami odwoławczymi sądom odwoławczym.
Ustalono godzinę zakończenia
pracy Sądu Rejonowego w Stargardzie w dniu 30 marca 2020
roku oraz 6, 20 oraz 27 kwietnia 2020 roku na godzinę 15.30,
ze skróceniem do tej godziny dyżuru poniedziałkowego. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie
w dniu podpisania. Zarządzenie
podlega publikacji na stronie internetowej sądu i wywieszeniu
przy drzwiach wejściowych do
budynków sądowych.

KR

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

Prywatny Zakład Opieki
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
91 573 09 96

11

27.3-4.3.2020

COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

#zostańwdomu

Felieton(ik)

W dzisiejszym COOLturowniku pomimo tego, że nie możemy wychodzić z domu chcę was zaprosić
do zwiedzania różnych pięknych miejsc w Polsce i na świecie.
Będzie to spacer wirtualny, ale z pewnością bardzo przyjemny i ciekawy.
Muzea udostępniły swoje komnaty w Internecie, bez wychodzenia
z domu możemy zwiedzić ich muzealne przestrzenie i pooglądać ich
przepiękne eksponaty.
Dla naszych sportowców dostępne jest Muzeum Sportu pod linkiem:
https://www.muzeumsportu.waw.pl/360/
Dla osób zainteresowanych II wojną światową, dostępne jest Muzeum
Auschwitz pod linkiem:
http://panorama.auschwitz.org/
Więcej dostępnych muzealnych miejsc znajdziecie pod linkiem:
https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea
Możecie też przespacerować się po Elblągu:
http://www.cyfrowewm.pl/obiekt/293/wirtualny-spacer-po-elblaskim-starym-miescie
Zobaczyć Kopalnię soli w Wieliczce pod linkiem:
https://www.ai360.pl/panoramy/279
Pospacerować po Krakowie:
https://miastokrakow.wkraj.pl./
Zwiedzić Muzeum Lotnictwa Polskiego :
https://skrzydlawielkiejwojny.wkraj.pl/html5/index.php?id=78829
Bardzo ciekawą propozycją jest również oglądanie Muzeum Powstania Warszawskiego, które
zobaczycie pod linkiem:
http://photos.piotrgalas.com/Muzeum_Powstania_Warszawskiego_-_wir tualna_
wycieczka,09.2011/
Odwiedźcie również stolicę Dolnego Śląska czyli Wrocław:
http://www.holoit.com/wroclaw/pl/
Koniecznie zajrzyjcie do zamku w Malborku:
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=69124
A na deser zostawcie sobie wirtualne odwiedziny w 60 światowych
budowlach, które pozwolą wam chociaż na chwilę zapomnieć o izolacji, w
której w ostatnim czasie przyszło nam niestety funkcjonować:
https://www.budowle.pl/tekst/60-budowli-ktore-mozesz-odwiedzicwirtualnie-bez-wychodzenia-z-domu/546
Zdrówka i miłego zwiedzania wszystkim wam życzę.
Pamiętajcie #zostańwdomu

Młody artysta malarz

Co w trawie piszczy

Mandala

jest to motyw występują-

cy głównie w sztuce buddyzmu, jego tworzenie ma duże znaczenie
religijne.
Mandala to połączenie koła i kwadratu. Koło jest symbolem nieba,
doskonałości i nieskończoności, natomiast kwadrat to symbol
tego, co jest związane z człowiekiem i ziemią. Obie te figury mają
swój centralny punkt, który jest i początkiem i końcem całego układu mandali.
Mandale są diagramami, które ukazują, w jaki sposób otaczający
nas chaos przybiera harmonijną formę.
Mandala to inaczej koło życia, cały świat, a także święty krąg.
Dla mnichów buddyjskich wykonywanie mandali było formą medytacji.
W kulturze zachodniej mandala została spopularyzowana przez
szwajcarskiego psychoanalityka i psychiatrę Karola Gustawa Junga.
Uważał on, że mandala ma terapeutyczny wpływ na pacjentów.
Rysowanie mandali pomaga odzyskać równowagę oraz harmonię,
a także:
 rozwija wyobraźnię (kreatywna edukacja)
 pomaga w skupieniu uwagi i koncentracji
 pozwala wyrazić uczucia, lęki i myśli
 rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
 pomaga się wyciszyć i zrelaksować
W tym trudnym dla nas czasie, jakim jest domowa kilkutygodniowa
kwarantanna, może mandala właśnie pomoże znaleźć nam wyciszenie i nas zrelaksuje.
Poniżej instrukcja krok po kroku jak taką mandalę narysować
Miłej nauki rysowania mandali wszystkim wam życzę 
Potrzebujecie: białą kartkę, cyrkiel, kątomierz, ołówek i czarny cienkopis.
Krok 1: Narysujcie cyrklem kółka w dowolnej odległości od siebie. Na tych
kółkach możecie też narysować półkola cyrklem.
Krok 2: Od środka mandali na ostatnim
okręgu co 50 narysujcie linie od środka.
Krok 3: Zaczynajcie czarnym cienkopisem rysować wzory powtarzalne od
środka mandali.
Krok 4: Rysując, obracajcie kartką tak,
żeby wzory rysować w miarę równo.
Krok 5: Zakończcie mandalę nierównym wzorem, tak aby nie była równym
kółkiem.
Krok 6: Pokolorujcie mandalę, pamiętając aby wzór dookoła był pokolorowany takim samym kolorem.
Powtarzalność, symetryczność wzorów i kolorów jest w mandali bardzo
ważna.

redakcja@dziennikstargardzki.pl
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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. wóz amunicyjny
2. indonezyjska wyspa
3. zajrzenie, wniknięcie w coś
4. przynosi ocieplenie
5. szary metal, l. a. 39
6. rywal Bryzy
7. z kołczanem
8. miasto w Japonii
9. niańka w Indiach
10. matematyczny wynik
11. kopia, duplikat
12. produkt pracy nerek
13. amerykańscy federalni
14. miasto włoskie
15. okienna mozaika
16. Irena dla bliskich
17. dziadek Osetyjczyka
18. razem z Barbie
19. tytułowy bohater poematu
Puszkina

20. reżyserował „Noce i dnie”
21. rzeka we Francji, dopływ
Rodanu
22. czaty
23. mózgowy to apopleksja
24. dyscyplina ekonomii
25. pukle
26. piękny w stadninie
27. leniwy jak kół
ten stary wół
28. pistolet Akowca
29. Patna, miasto
nad Gangesem
30. autor „Skrzydeł
nad Warszawą”
31. kawałek tuszki kurczaka
32. przymówka, przytyk
33. równa 100 senom
34. przywódca drużyny Wikingów
35. pełen zapisków

36. region w Indiach z uprawami herbaty
37. dymi na Sycylii
38. samochód osobowy
39. syn Posejdona
40. ... krwi
41. czternasta litera grecka
42. grecka bogini zła.
Poziomo:
43. rzeczywistość
44. do nadawania ruchu i kierunku łodzi
45. miasto w pd. zach. Maroku
46. metoda na rozwiązanie zadania
47. system rządów w państwie
48. 1/20 lira
49. pasożyt gniazd trzmieli
50. władca Teb
51. tam wycinka drzew

52. typ skorowidza
53. dawniej kelner
54. w kościele protestanckim
pastor zajmujący się akcją charytatywną
55. musical Formana
56. dopływ Dunaju
57. oddychamy nim
58. pracuje w tkalni
59. imię Trojanowskiej
60. besztanie, łajanie
61. system radionawigacji
62. germański bóg wojny
63. utwór zbliżony do idylli
64. rodzaj bębna
65. zespół rockowy
66. „ja” dla psychoanalityka
67. ryba, gatunek łososia pacyficznego
68. pojemnik z płynem pod ciśnieniem

69. państwo nad Gangesem
70. nietknięta
71. ziemia nadana wasalowi
72. afrykański sęp
73. samochód dla samotnika
74. ... West, aktorka
75. dwukołowa taczka
76. „pamiątka” po pile
77. zwolennik teizmu
78. damska z żabotem
79. „Lemoniadowy ...”, film
80. dawne ciężkie działo okrętowe
81. pytania na inteligencję
82. narzędzie do bicia, bat
83. znachor
84. żelazne lub końskie.
PODPOWIEDŹ:
AON,
ARCT, EKLOGA, FORPOCZTY, MAE, ŻRONKA
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

Schab w sosie cebulowym
Składniki:

4-5 plastrów schabu
2-3 łyżki mąki krupczatki
3 nieduże cebule
1,5 szkl. Bulionu
2-3 łyżki słodkiej śmietanki 30%
1-2 łyżki sosu sojowego
szczypta kurkumy
mielona papryka wędzona
sól, pieprz
1-2 łyżki posiekanej drobno natki pietruszki

Wykonanie:

Cebule kroimy w piórka.
Umyte i osuszone ręcznikiem
papierowym mięso delikatnie
rozbijamy. Doprawiamy z obu
stron solą i pieprzem. Obtaczamy w mące.
Na dużej patelni rozgrzewamy

olej. Wrzucamy cebulę, oprószamy ją solą oraz wędzoną papryką. Gdy się zeszkli przekładamy
do szerokiego rondelka.
Na patelnię po smażeniu cebuli (w razie potrzeby uzupełniamy olej) dodajemy mięso,
obsmażamy go z obu stron, do
lekkiego zrumienienia. Przekładamy do naczynia z cebulką. Całość zalewamy gorącym
bulionem. Dusimy pod przykryciem, na małym ogniu, do
miękkości mięsa (około 45-50
minut). W razie potrzeby dolewamy wody.
Pod koniec duszenia dodajemy sos sojowy oraz śmietanę.
Doprawiamy do smaku szczyptą kurkumy oraz pieprzem. Dodajemy natkę. Dusimy jeszcze
kilka minut.

ogłoszenie

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym
- ubezpieczenie grupowe
TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
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• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki
zabudowy. Tel. (91) 576-41-10,
lub 695-986-397
• Działkę budowlaną o pow.
3000 m2 z linią brzegową Jeziora Woświn. Cena 30 zł/m2.
Tel. (91) 439-18-80 lub 502914-559
• 30 arów działka z warunkami
zabudowy w Kościuszkach. Tel.
508 211 575
• Cisewo działka pod zabudowę
od 22 arów cena 38 zł/m2. 501
307 666
• Linówko, 5000 m2 działka pod
zabudowę. 660 206 833
• Sprzedam dwie uzbrojone działki budowlane ok.
1000m2 i 1400 m2, Dobra
Nowogardzka. Tel. 507 546
157
• 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.10.30- 18.00)
• Sprzedam działki budowlane
w Ostrzycy i Ogorzelach 603
198 280
MOTORYZACJA

• Kupię fotel kierowcy do Mercedesa 124 rok produkcji 1993.
Tel. 605 576 908
• 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
Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718
Sprzedam przyczepę wywrotkę D-47, zarejestrowaną, ubezpieczoną, z ważnym przeglądem do 06. 2021r. Tel 512 532
734
Kupię każdy ciągnik rolniczy –
stan obojętny, tel. 694 400 305
USŁUGI
Kompleksowe wykończenie
wnętrz remonty mieszkań i
łazienek. Tel. 692 421 192
Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608 013
995
Budowa domów od podstaw, wieloletnie doświadczenie. 502 568 622
KOMPLEKSOWE REMONTY
MIESZKAŃ. 721 460 551
Usługi glazurniczo ogólnobudowlane, płytkowanie,
szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie, regipsy, panele kompletne wykończenia
wnętrz. Tel. 537 275 547
Prace elektryczne. 607 729
933
Usługi
ogólnobudowlane
kompletne
wykończenia
wnętrz, malowanie, glazura,
terakota, parkiety, regipsy,
docieplanie budynków. Tel.
798 523 288
Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele , płytki, naprawy hydrauliczne i elektryczne,     tel. 666 047 905.
Regulacja, naprawa, konserwacja okien i drzwi. Tel. 695
181 070
Usługa transportowa pojazdy o ładowności 1,5 tony
oraz 6ton. Tel. 796 767 980
Roboty wykończeniowe: regipsy, malowanie, szpachlowanie, panele, wykończenia posadzek i inne. Tel. 697 674 628.
Transport, przeprowadzki. 696
138 406
Usługi remontowo-budowlane
malowanie, szpachlowanie,
płytki. 723 782 255
Szpachlowanie, malowanie,
tapetowanie, regipsy, panele,
montaż drzwi. 503 045 655
Usługi finansowe, kredyty, pożyczki z dojazdem do klienta.
536 246 439, 533 673 753, 504
774 351

• Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyjmie zlecenie na budowę domów od
podstaw, przekładek dachów,
docieplenia, układanie kostki,
różne rodzaje. Tel. 607 137 081;
• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia,
Norwegia. Tel. 71 385 20 18,
601 759 797
• Transport,
przeprowadzki,
opróżnienie mieszkań, piwnic,
gratów. Tel 668 343 638
• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

•
•
•
•

•

PRACA

• Emeryt podejmie pracę jako
struż lub dozorca. Tel. 515-716908
• 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 737 -489 -914
• Zatrudnię
kierowcę C+E - Niemcy- wschodnie.
Zakwaterowanie, umowa i
stawki niemieckie, system pracy 2/1 i inne. Tel. 0049 179 340
5475 lub sms- oddzwonię.
• 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

• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia,

Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

•
•

Norwegia. Tel. 71 385 20 18,
601 759 797
Sprzedam płyty warstwowe.
Tel. 507 893 890
Kupię stare polskie komiksy i
literaturę polską. Tel. 790 716
816
Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
Sprzedam drewno kominkowe i zrzyny tartaczne, pocięte na długość ok. 30 cm,
idealne na rozpałkę. 780 067
813
Sprzedam zegarek Samsung
Galaxy Gear Fit, nowy, tel. 605
522 340
Sprzedam TV plazmowy 42
cale LG, z dyskiem twardym,
tel. 605 522 340
Sprzedam szafkę kuchenną
brązowo-biała, z płytą indukcyjną, z blatem, tel. 605 522
340

• Sprzedam sofę skórzaną trzyosobową typu SONIA ciemny
brąz, drewno, z funkcją spania,
tel. 605 522 340
• Sprzedam Pralko-suszarka HOOVER WDXA 5117AH-S, wkład
11 kg, tel. 605 522 340.
• Sprzedam drewno suche tanio. 691 848 026
• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąbane. Tel. 603 353
789
• Sprzedam drewno opałowe.
667 788 820
• Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny wiszacy firmy vaillant
- junkers-bosch niemiecki do
mieszkania,domu z gwarancja serwisowa cena od 1.000zl
tel 691 686 772
•

STAROSTA STARGARDZKI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65
ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Starostwa Powiatowego
w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1, wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Stargard.
Przedmiotem darowizny jest:
prawo własności lokalu użytkowego 2A, położonego na I piętrze w budynku przy ulicy Bydgoskiej 63 w Stargardzie, o powierzchni 266,27 m2, ujętego w księdze wieczystej KW nr
SZ1T/00129608/5 wraz z udziałem 35/100 części w nieruchomości wspólnej oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 219/3 o powierzchni 0,1424 ha, położonej w
obrębie ewidencyjnym 13 m Stargard, dla której prowadzona jest
księga wieczysta KW nr SZ1T/00061204/8;
prawo własności lokalu użytkowego 2B, położonego na II
piętrze w budynku przy ulicy Bydgoskiej 63 w Stargardzie, o
powierzchni 98,33 m2, ujętego w księdze wieczystej KW nr
SZ1T/0012960/2 wraz z udziałem 13/100 części w nieruchomości wspólnej oraz prawie użytkowania wieczystego działki gruntu
oznaczonej nr 219/3
o powierzchni 0,1424 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 13 m Stargard, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00061204/8.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Stargardzie oraz stronie internetowej www.powiatstargardzki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej na okres od
27 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY MARIANOWO
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do
publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Marianowo przy ul. Mieszka I 1 zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujące działki nr ewid.: 27/1, 746/1, 746/10,
746/11, 746/12, 746/13, 746/14 położone w obrębie
miejscowości Marianowo.

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
91 573 09 96
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27.3-4.3.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie

ZATRUDNI

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

27.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
28.03.2020 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

29.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

mgr farm.

30.03.2020 r. „Zachodnia”
oś. Zachód B14
(PIOTR I PAWEŁ)
tel.91-573-38-79
31.03.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
01.04.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
02.04.2020 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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Pracownice z wielkim sercem
W minioną sobotę, 21 marca 36 pracownic firmy Filter poświęciło dzień wolny, żeby zupełnie za darmo uszyć stroje ochronne dla szpitala w Stargardzie. Z rąk zdolnych szwaczek wyszły fartuchy, maseczki, a także pościel, które nieodpłatnie trafiły do SPWZOZ w naszym mieście.
Pomysł pomocy szpitalowi w
tym trudnym czasie wyszedł od
samych pracowników firmy Filter. Ważne było także zaangażowanie właścicieli przedsiębiorstwa, którzy chętnie przyłączyli
się do tej inicjatywy. Przez całą
sobotę kilkadziesiąt pracownic
szyło fartuchy ochronne, bawełnianą pościel, maseczki – zarówno jednorazowe, jak i wielokrotnego użytku. Całość nieodpłatnie trafi do szpitala przy ul.
Wojska Polskiego 27.
Podczas akcji Filter dostał
także wsparcie od innych. Firma
CJO Effects (Stargard, ul. Towarowa 13a) przygotowała szablony na maseczki. Pracę umilił
słodki poczęstunek od Magdaleny Wiśniewskiej i Pawła Mickiewicza z nadmorskiego ośrodka „Mieszko” (Rewal, ul. Piastowska 26). Z kolei pizzę dostarczyła restauracja La Strada
(Stargard, ul. Szczecińska 17). Jesteście niesamowici. Udowadniacie, że dobro powraca. Załoga firmy Filter poświęciła swój
czas i wysiłek, więc ktoś inny
postanowił zrobić coś dla nich.
Drobne gesty mają wielką moc.
Dzięki temu mamy poczucie, że
razem możemy zrobić naprawdę wszystko – mówił prezydent

Pracę umilił słodki poczęstunek od właścicieli nadmorskiego ośrodka Mieszko

Rafał Zając.
Właścicielka firmy Filter już
startuje z kolejną formą pomocy. Jak zapowiada Marzenna
Kłosek, przedsiębiorstwa, które
zdecydują się na zakup strojów
ochronnych, otrzymają specjalny rabat. Zaoszczędzona kwota
trafi na konto szpitala w Stargar-

dzie. Placówka zwłaszcza w tym
szczególnym czasie potrzebuje
naszego wsparcia. Warto o tym
pamiętać, bo nigdy nie wiadomo, czy sami nie będziemy musieli skorzystać z opieki lecznicy.
Info UM/opr red

Na pływalni OSIR
praca idzie pełną parą
Trwa kompleksowa przebudowa i modernizacja pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szczecińskiej 35. Mieszkańcy zyskają nowoczesne, komfortowe baseny, zjeżdżalnię, a także miejsca do wypoczynku. Intensywne prace budowlane prowadzone są zarówno w środku pływalni, jak i na zewnątrz.
Wykonawca zamontował już
dach nad jednym z przebudowanych pawilonów. Prowadzone są roboty nad stropem tuż
nad wejściem do obiektu. Na
wyremontowanych dachach pojawiły się też klapy oddymiające. Jedna ze ścian nowej pływalni będzie szklana – ta konstrukcja także jest w trakcie monta-

Na pływalni praca wre

żu. Równie dużo dzieje się wewnątrz obiektu przy ul. Szczecińskiej 35. Niecka basenu sportowego została uzbrojona. Rozpoczęły się też prace związane z
wykonaniem posadzek w części
pomieszczeń. W tzw. podbaseniu zamontowano już zbiorniki i filtry technologii basenowej.
To strefa techniczna każdej pły-

walni – jej sprawne funkcjonowanie gwarantuje bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z basenów. Remont pływalni OSiR ma potrwać do końca tego roku. Koszt inwestycji to
ponad 39 000 000 zł. Projekt został dofinansowany ze środków
unijnych.

36 pracownic firmy Filter szyło maseczki, fartuchy i pościel
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Niecka basenu sportowego została uzbrojona
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