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Z ostatniej chwili

Foto Pstryk

Mężczyzna łamie kwarantannę?
Jak się dowiadujemy z naszych źródeł, jeden z mieszkańców naszego miasta ma notorycznie łamać kwarantannę.
Mężczyzna, jak się dowiadujemy, przyjechał jakiś czas temu z
Niemiec, w związku z tym, został on poddany 14-dniowej
kwarantannie. Jednakże, jak
przekazują nam źródła, mężczyzna ma wychodzić ze swojego
mieszkania. Kilka razy wezwa-

no policję, mężczyzna jednak
bardzo szybko miał udać się do
mieszkania, przez co pozostaje
nieuchwytny i podczas kontroli
służby wykazują jego obecność
w miejscu kwarantanny. Dlatego też policja oficjalnie nie odnotowała jeszcze przypadku ła-

mania kwarantanny na terenie
naszego miasta.
Jak wiadomo, za złamanie
kwarantanny grożą dotkliwe
kary finansowe, w tym ograniczenie wolności.
(red)

Stara Dąbrowa

Wójt poddała się kwarantannie
121
Rada sołecka na czele z sołtysem Strachocina proszą mieszkańców
w związku z panującą epidemią Koronawirusa by zostali w domu.

W domowym
zaciszu w czasie
epidemii
Czytelniczka Dziennika Stargardzkiego, pani Daria Żyto
przesłała do redakcji zdjęcie swojego domowego zacisza,
w którym w tym trudnym czasie pandemii, spędza czas
na malowaniu obrazów.
- Czas wypełnia mi malowanie obrazów. Można też rysować, szkicować ołówkiem. Zachęcam do tego wszystkich czytających Dziennik Stargardzki –

Na początku marca wójt Sylwia Kalmus Samsel była we Francji. W związku z tym po
powrocie do kraju poddała się kwarantannie.
- Dbając o bezpieczeństwo
współpracowników, mieszkańców a także swoje i moich najbliższych, zdecydowałam się
przez 14 dni po powrocie z urlopu pozostać w domu – informowała Sylwia Kalmus-Samsel - Dziękuję za wszystkie telefony i słowa wsparcia bo nie
było łatwo. Przez cały czas czułam się bardzo dobrze. Niekiedy
pojawiały się myśli o wyjściu z
domu. Jednak czułam się odpowiedzialna za osoby z którymi
miałabym styczność – mówiła.
Dzięki temu, że wójt zastoso-

wała się do zaleceń służb medycznych i sanitarnych, mogła
po odbytej kwarantannie wrócić do pracy. Przez ten czas jej
obowiązki pełniła sekretarz Alicja Terlikowska – Pani sekretarz opowiedziała mi o wszystkich podjętych działaniach zapobiegawczych rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie
naszej Gminy. I z całą pewnością mogę stwierdzić, że podjęłabym takie same decyzje.
Dziękuję pracownikom Urzędu
Gminy jak i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej

Dąbrowie, którzy mimo własnych obaw codziennie stawiają się do pracy. Dzięki temu możemy realizować sprawy na bieżąco. Wszyscy wiemy, że tylko
my sami możemy powstrzymać
pandemię COVID – 19, dlatego
dziękuję również Wam drodzy
mieszkańcy za dotychczasową
i odpowiedzialną, obywatelską
postawę w tej trudnej sytuacji.
I apeluję - ograniczmy wychodzenie z domu. To tylko tyle i aż
tyle. Dbajcie o siebie! – podkreślała wójt.
(ps)

powiedziała pani Daria.
W imieniu pani Darii i swoim
życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Daria Żyto i jej prace wykonane w czasie epidemii

(ps)

Tuż po powrocie z kwarantanny wójt Sylwia Kalmus Samsel (po prawej) wraz z sekretarz Alicją Terlikowską

Kondolencje

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 30.03.2020 roku,
po długiej i ciężkiej chorobie odszedł do wieczności

mgr inż. Zbigniew Kułaczkowski
wieloletni Dyrektor Okręgowego Zakładu Transportu i Maszyn Drogowych
w Stargardzie oraz Prezes TRANS – MASZ S.A. w Stargardzie,
wielki miłośnik brydża sportowego

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim skutku
żona Zofia wraz z córkami Anną i Moniką

Pani

Ewie Łazuce

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składa
Zarząd i Pracownicy Stargardzkiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
91 573 09 96
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Jak stargardzcy przedsiębiorcy radzą sobie z kryzysem wywołanym epidemią?

Nasz lokalny biznes przeżywa ciężkie chwile
We wtorek wieczorem Prezydent podpisał ustawy z ramach pakietu tarczy antykryzysowej. Kto i gdzie powinien się zgłosić aby skorzystać z pomocy, która w intencji
ma uratować miejsca pracy i nie pozwolić wielu pracownikom również tym ze śmieciówek pozostać bez środków do życia. O to jak w kryzysie radzą sobie stargardzcy
przedsiębiorcy zapytaliśmy właściciela szkoły karate „Kamikaze”, salonu fryzjerskiego „ABL” oraz działającego od lat na lokalnym rynku Krzysztof Dybowskiego.
Na początku, omawiamy niżej
krótko główne formy pomocy wymieniając do kogo jest adresowana
i gdzie należy składać wnioski.
1. zwolnienie ze składek na ZUS
przez trzy miesiące dla właścicieli mikrofirm (i ich pracowników)
założonych przed 1 lutego 2020
(składki za wszystkich pracowników firm zatrudniających do 9
osób) oraz osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. Zwolnienie nie dotyczy
przedsiębiorców, którzy zdecydują się skorzystać ze świadczeń na
rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (omówimy niżej
w pkt 4). Wniosek płatnik składek
przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż
do dnia 30 czerwca 2020 r.
2. dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników dla firm w kłopotach, tj. takich, którym obroty spadły o 30, 50, lub 80 proc. Takim
przysługuje dofinansowanie wynagrodzeń w kwocie odpowiednio 50
proc. płacy minimalnej, 70 proc.
płacy minimalnej, 90 proc. płacy
minimalnej. Warunek utrzymania
świadczenia to utrzymanie zatrudnienia po zakończeniu dofinansowania przez okres równy otrzymywaniu świadczenia. Wniosek
o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu
pracy właściwego ze względu na
swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
Podobne świadczenie mogą
otrzymać samozatrudnieni na podobnych zasadach spadku przychodów. Przedsiębiorca może dostać
od 4599 zł za 3 miesiące przy spadku obrotów o 50 proc. do 8279 zł
przy spadku przychodów o 80 proc.
3 . wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie 2 080 zł. dla
zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło), samozatrudnionych i przedsiębiorców.
Nie trzeba zawieszać działalności,
ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia br. Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS) na podstawie
wniosku zleceniodawcy lub zamawiającego. ZUS będzie miał oboredakcja@dziennikstargardzki.pl

wiązek przekazać do administracji skarbowej (KAS) informacji o
zadeklarowanych wysokościach
osiąganych przychodów w danym
okresie i KAS to zweryfikuje.
4. świadczenie na ochronę
miejsc pracy na trzymiesięczne
dofinansowanie wynagrodzeń i
składek ZUS pracowników objętych przestojem ekonomicznym ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Pracodawca wypłacać będzie musiał wynagrodzenie obniżone o
nie więcej niż 50 proc., wyższe niż
płaca minimalna. Dofinansowanie
wyniesie wtedy 50 proc. płacy minimalnej (50 proc. x 2600 zł brutto
= 1 300 zł). Wnioski składa się do
dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy.
5. pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw do 5 tys. zł . Pożyczka
wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres trzech
miesięcy od dnia jej udzielenia nie
zmniejszy stanu zatrudnienia w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020
r. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy. We wniosku
o pożyczkę mikroprzedsiębiorca
oświadcza o stanie zatrudnienia na
dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
"Schody" techniczne
i organizacyjne
Poza wątpliwościami interpretacyjnymi np. na ile można łączyć
świadczenia, to praktyczne złożenie wniosku na wybraną formę
pomocy jeszcze w czwartek napotykało na trudności. Strona z odpowiednimi formularzami ZUS
do złożenia wniosków dotyczących dopłat czy umorzeń składek
w środę była cały dzień „zawieszona” – prawdopodobnie z powodu
obciążenia serwerów wywołanego
dużą ilością chętnych do złożenia
wniosku.
Głos naszych przedsiebiorców
Co to oznacza dla stargardzkich przedsiębiorców? Niestety
w rozmowach, jakie do tej pory
mieliśmy okazję odbyć z lokalnymi przedsiębiorcami, wyłania się
mało optymistyczny obraz. – Jak
tarcza antykryzysowa? Mnie ona
nie obejmuje. Niestety musimy
przeczekać, a na razie muszę na
jakiś czas wygasić interes – powiedział zrezygnowany z powodu całej sytuacji lokalny właściciel niewielkiego sklepu.

Skontaktowaliśmy się także z
innymi naszymi przedsiębiorcami, m.in. z Marcinem Fidelusem,
który prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego
Klub Karate Kamikaze. Poza Stargardem treningi do czasu epidemii odbywały się także w 8 innych
miastach w województwie. Obecnie przedsiębiorcy może póki co
liczyć tylko straty, w jednej chwili klub przestał zarabiać na szkoleniu ogromnej liczby dzieci i młodzieży. W rozmowie z naszą redakcją Marcin Fidelus przyznał,
że nie liczy na to, że tarcza antykryzysowa w znacznym stopniu
może pomóc jego szkole Karate w przetrwaniu tych trudnych
chwil. - Nie mam pojęcia czy tarcza antykryzysowa w jakimś stopniu mi pomoże, ani też generalnie
w to nie wierzę... Nie mam jakichś
szczególnych nadziei z tym związanych i szczerze nie wiem nawet
o co generalnie w tym projekcie
chodzi. Słyszałem o kilku kwestiach, jak np. kredyt na 5 tys. zł
– no dla mnie to jest śmieszne, bo
to w żadnym stopniu nie może mi
pomóc. Nie podejmuję nawet takiego tematu, bo dla mnie to jest
bez sensu – mówi Marcin Fidelus.
Przedsiębiorca zaznacza, że w zasadzie pozostał już bez środków
umożliwiających regulacje kosztów działalności. - Na pewno będzie bardzo ciężko podnieść się po
tak długim przestoju, dochody naszej firmy i klubu spadły właściwie
do zera, a wciąż są koszty działalności i musimy przemyśleć jak z
tymi kosztami nie mając dochodu sobie poradzić. Mam nadzieję,
że od maja może będziemy mogli
już wznowić działalność, ale pewnie szanse na to są bardzo niewielkie... - dodaje Marcin Fidelus.
Ciężkie chwile przeżywają także
„mali” przedsiębiorcy, szczególnie
po kolejnych obostrzeniach rządu.
W tym tygodniu zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług
nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
Zawieszone zostaje wykonywanie
zabiegów rehabilitacyjnych i masażu – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta. Skontaktowaliśmy się z właścicielką salonu fryzjerskiego „ABL”
Agnieszką Klatkiewicz, aby porozmawiać o sytuacji, w jakiej obec-

Ulice miasta praktycznie opustoszały a wiele zakładów zostało zamkniętych do
odwołania

nie się znalazła. – To są ciężkie
czasy... Nic z tym nie mogę zrobić,
taką decyzję podjęli rządzący i nie
ma na to innej rady jak po prostu
przeczekać to wszystko co wynikło na świecie i w naszym kraju.
Potem zobaczymy co dalej będzie
– mówi Agnieszka Klatkiewicz.
Właścicielka salonu fryzjerskiego przyznaje jednak, że należało podjąć takie kroki aby uniknąć
rozprzestrzeniania się epidemii. Oczywiście uważam, że zdrowie
jest najważniejsze i podejmowane
decyzje mają na uwadze w głównej mierze właśnie ludzkie zdrowie. Jeśli My wszyscy nie przyczynimy się do poprawy sytuacji, no
to kto ma to zrobić? To My jako
ludzie roznosimy ten wirus, a My
jako fryzjerki, kosmetyczki, manicurzystki, mamy najbliższe kontakty z klientami – przyznaje A.
Klatkiewicz. Nasza rozmówczyni
przyznała również, że regularnie
śledzi debatę dotyczącą tarczy antykryzysowej i wierzy w pozytywne rozstrzygnięcia. - Cały czas pilnuję tego nad czym obradują rządzący, co decydują w sprawach
przedsiębiorców, czas pokaże, na
razie nie ma co więcej na ten temat myśleć, bo i tak nic nie zrobimy i jako przedsiębiorcy jesteśmy zmuszeni do oczekiwania na
to co zrobi rząd – kończy Agnieszka Klatkiewicz.
Jeśli kryzys się przedłuży,
wiele firm upadnie
O obecną sytuację zapytaliśmy
również lokalnego przedsiębiorcę
i działacza społecznego Krzysztofa Dybowskiego – Tarcza antykryzysowa obejmuje mnie na tyle, że
jestem wśród mikroprzedsiębiorców, czyli do 9 zatrudnionych pracowników, więc pierwszą pomocą dla mnie jest zwolnienie z opłat
ZUS. Jest to spora pomoc, bo około 1000 zł na jedną osobę więc w
przypadku moich pięciu pracowników jest to 5000 miesięcznie. To

jest jednak jedyna pomoc, a tak
naprawdę wszystko będzie zależeć od tego, kiedy ten kryzys się
skończy – zaznaczał K. Dybowski
- Tak naprawdę ta pomoc niewiele
da, jeśli rynek będzie martwy, tak
jak to jest w tej chwili. To pozwoli
jedynie przez jakiś czas przetrwać,
ale jeśli ta epidemia się przedłuży
o kilka kolejnych miesięcy, to wiele firm po prostu upadnie. Mało
kto w tej chwili myśli o zakupie
roweru, kurtki, telewizora czy lodówki, chyba że ktoś faktycznie
bardzo tego potrzebuje. Ze strony
państwa oczekuję przede wszystkim tego, żeby rządzący skutecznie
wzięli się za opanowanie tej epidemii. To jest podstawowa kwestia,
bo jeżeli taka sytuacja potrwa dłużej, to będzie się bardzo ciężko pozbierać małym przedsiębiorcom.
Nie mamy takich możliwości, jak
kapitał zagraniczny, który wręcz
może nawet skorzystać na tej epidemii, bo przejmie rynki i przedsiębiorców, a w konsekwencji ich
klientów. Spore straty poniesie
również samorząd, bo jeśli przedsiębiorcy nie uzyskają dochodu, to
nie odprowadzą również podatku
dla gminy. Ponadto mogą być puste sklepy i nie będzie komu płacić podatku od nieruchomości za
lokale opuszczone przez przedsiębiorców. Liczę więc na to, że jest
to tylko pierwszy etap tej pomocy, że rządzący się bardziej ogarną, bo na Zachodzie ta pomoc
jest dużo większa, dla przykładu
o wiele wyższe dofinansowanie do
wynagrodzeń dla pracowników,
tzn. nie tylko 40% ewentualnego
wynagrodzenia, ale w niektórych
państwach dochodzi nawet do 70
czy 90%. I to też byłaby duża pomoc, zwłaszcza dla większych firm
– podkreślał K. Dybowski.
KR
Piotr Słomski
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Wzrastają opłaty cmentarne
Urząd Miejski podniósł opłaty za czynności cmentarne. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 kwietnia.
Prezydent Rafał Zając wydał zarządzenie w sprawie ustalenia opłat
za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stargardzie. Z nowego
cennika wynika, że wzrosną one nawet o kilkaset procent. Urząd tłumaczy, że opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stargardzie, w
niezmienionej wysokości funkcjonują od 17 lat. Bieżące koszty utrzymania cmentarzy częściowo finansowane są z tych opłat i uzupełniane
środkami pochodzącymi z budżetu
miasta. - W okresie tym stopniowo
wzrastały koszty utrzymania cmentarzy, w szczególności koszty osobowe
związane z obsługą cmentarzy, koszty
paliw i energii, dostaw wody i odprowadzania ścieków, materiałów i usług
dotyczących m.in. obsługi technicznej, zapewnienia odpowiednich wa-

runków sanitarnych, pielęgnacji zieleni czy odbioru i unieszkodliwiania
odpadów. Wzrost tych kosztów nie
jest problemem lokalnym, dotyka
także cmentarzy w innych miejscowościach- tłumaczył Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Miasta. Dodał, że
również rodzajowo, wzrost kosztów
odnotowywany jest w każdej działalności. Od 2003 r. w Stargardzie nie
dokonywano zmiany opłat za korzystanie z cmentarzy. Jedynie w 2009
r. zwiększono ceny o wartość podatku VAT. Niedobór środków finansowych na utrzymanie tych obiektów
częściowo był redukowany przychodami z usług pogrzebowych, świadczonych przez obsługującą cmentarze Spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Piotr Mync tłumaczył także, że w

Cmentarz Spokojna

związku z tym, że MPGK Sp. z o.o.
oprócz usług związanych z cmentarzami realizuje również inne zadania miasta, m.in. w zakresie dostawy
wody i odprowadzania ścieków, od-

Nowy cennik cmentarny
L.p.
1.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

3.
4.

4.2

Wysokość
Wy s o opłaty
do kość opłaty
Rodzaj usługi
1
kwietnia po 1 kwiet2020 r.
nia 2020 r.
Opłaty za użytkowanie grobu (stawki obowiązują również przy ponowieniu prawa
użytkowania grobu)
Opłata za prawo użytkowania grobu ziemnego przez okres 20 lat:
1) pojedynczego
300,00
155,00
2) pojedynczego dziecięcego (osoba w wieku do lat 6)
200,00
100,00
3) rodzinnego dwumiejscowego
800,00
420,00
Opłata za prawo użytkowania groby murowanego przez okres 99 lat:
1) pojedynczego dwukomorowego
3082,50
2055,00
2) rodzinnego czterokomorowego
5220,00
3480,00
Opłata za prawo użytkowania niszy w kolumbarium, miesz3000,00
2675,00
czącej maksymalnie 4 urny przez okres 99 lat
Opłata za prawo użytkowania grobu urnowego ziemnego
250,00
100,00
mieszczącego maksymalnie 4 urny przez okres 50 lat
Opłata za prawo użytkowania grobu urnowego murowanego
500,00
200,00
mieszczącego maksymalnie 4 urny przez okres 50 lat
Opłaty za korzystanie z infrastruktury cmentarza i Domu Pogrzebowego
Opłata administracyjna do każdego pochówku lub ekshu350,00
macji
Opłata za przyjęcie lub wydanie do przechowania w Domu Pogrzebowym zwłok, urny z
prochami:
1) w dni od poniedziałku do piątki w godz. 8:00-16:00
40,00
42,00
2) w dni od poniedziałku do piątku poza godz. 8:00-16:00, w
80,00
soboty, niedziele i dni świąteczne
Za przechowywanie zwłok lub urny z prochami w Domu Po63,00
grzebowym- za każdą rozpoczętą dobę
Za korzystanie z Domu Pogrzebowego:
1) z sali ceremonialnej (przy ceremonii pogrzebowej)- za
300,00
100,00
każdą rozpoczętą godzinę
2) z pomieszczenia na pożegnanie- za każdą rozpoczętą go100,00
dzinę
3) z sali do przygotowania osoby zmarłej- za każdą rozpo86,00
czętą godzinę
4) jednorazowa dopłata za udostępnienie Domu Pogrzebowego w soboty, niedziele i dni świąteczne- pobierana dodatko150,00
wo do opłaty lub opłat pobranych zgodnie z pkt. 1-3
Opłata za umieszczenie informacji o usługach związanych
z pielęgnacją i dekoracją grobów na tablicy ogłoszeniowej no1,00
0,24
wego cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej- format A5
za 1 dzień
Opłata za akceptację robót budowlanych na cmentarzu,
150,00
40,00
nadzór nad pracami i ich odbiór
Opłata za wjazd na cmentarz
Opłata za prawo wjazdu na teren cmentarza pojazdu należącego do osoby fizycznej lub
podmiotu świadczącego wszelkiego rodzaju usługi (z wyłączeniem pojazdu i sprzętu do obsługi eksploatacyjnej i remontowej cmentarza oraz pojazdów obsługujących pogrzeby- karawany przewożące zmarłych). Opłata przypisana jest do wskazanego pojazdu.
1) opłata jednorazowa
150,00
40,00
2) abonament miesięczny
1080,00
Opłata za prawo wjazdu na teren cmentarza samochodu
wiozącego osobę niepełnosprawną ruchowo w stopniu znacz5,00
5,00
nym, opłata jednorazowa, łączna za dowiezienie w pobliże grobu tej osoby oraz jej odebranie

bioru odpadów czy utrzymania czystości i porządku, konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa komunalnego miasta również w tych dziedzinach. W szczególności przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ograniczyły możliwość powierzenia odbioru odpadów
komunalnych własnym spółkom, odwołując się do uregulowań zawartych
w Prawie zamówień publicznych.
Udzielenie przez Miasto zamówienia
z wolnej ręki na odbiór odpadów komunalnych wymaga spełnienia kilku przesłanek, m.in. wykazania ponad 90 proc. działalności dotyczącej
zadań powierzonych przez gminę.
Aby osiągnąć ten wskaźnik, MPGK
przystąpiła do reorganizacji swojej działalności, m.in. zrezygnowano
od 2020 r. ze świadczenia usług pogrzebowych, których nie zalicza się
do obowiązkowych zadań gminy. Ocenia się, że konkurencja na rynku
usług pogrzebowych, która rozwinęła się na przestrzeni ostatnich lat, w
pełni zaspokoi potrzeby mieszkańców w tym zakresie bez konieczności

świadczenia tych usług przez spółkę
komunalną gminy- informuje Piotr
Mync.
Urzędnicy ze stargardzkiego Ratusza tłumaczą, że w wyniku podjętych
działań zaistniała konieczność zweryfikowania dotychczasowego sposobu finansowania kosztów utrzymania cmentarzy i zrównoważonego
rozłożenia tego ciężaru na podmioty
korzystające z infrastruktury cmentarnej. Przy nowych stawkach urealniono wysokość opłat ponoszonych
przez opiekunów grobów, nie dopuszczając jednak do przekroczenia
wysokości opłat ponoszonych na innych nekropoliach w regionie. - Przy
ustalaniu wysokości opłat uwzględniono część uwag zgłoszonych przez
przedsiębiorców
świadczących
usługi pogrzebowe w Stargardziedodał Piotr Mync, Zastępca Prezydenta Stargardu. Wprowadzenie nowych opłat za korzystanie
z cmentarzy komunalnych zaplanowane jest na 1 kwietnia.
MP

Odeszli do wieczności...

Pochówki 31.03.2020
BOGUMIŁA POŚPIECH, lat 81, zmarła 16.03
Pogrzeb odbył się o godz. 9.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 1.04.2020
GALINA GAWRIŁOWA, lat 77, zmarła 25.03
Pogrzeb odbył się o godz. 12.00 na Nowym Cmentarzu
WŁADYSŁAW SZYMCZYK, lat 80, zmarł 28.03
Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 2.04.2020
JERZY LITWINOWICZ, lat 87, zmarł 28.03
Pogrzeb odbył się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 3.04.2020
TADEUSZ SZARUBKA, lat 62, zmarł 25.03
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 9.00 na Starym Cmentarzu
ZBIGNIEW KUŁACZKOWSKI, lat 73, zmarł 30.03
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
BERNARDA WOTA, lat 86, zmarła 31.03
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 15.00 na Nowym Cmentarzu
Pochówki 4.04.2020
ZDZISŁAW BROWARNY, lat 64, zmarł 31.03
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
SABINA MIKUŁA, lat 90, zmarła 1.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.30 na Starym Cmentarzu
Pochówki 7.04.2020
BOŻENA FIRMANTY, lat 64, zmarła 1.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
reklama

91 573 09 96
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Zielone światło dla samorządów

Rady mogą prowadzić sesje zdalnie
Koniec niepewności samorządów. Zgodnie z rządowym projektem dotyczącym zwalczania koronawirusa, zdalne sesje rad gmin będą prawnie
dozwolone. Przez najbliższe 3 miesiące samorządy mogą bezpłatnie wykorzystywać narzędzie do zdalnego prowadzenia obrad i głosowań – POSIEDZENIE.PL. Jak poinformował naszą redakcję Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Bryła, jeśli sytuacja w kraju nie ulegnie zmianie to
kwietniowa sesja może odbyć się zdalnie.

Przewodniczący Michał Bryła nie wyklucza, że kwietniowe obrady zostaną przeprowadzone zdalnie

Jak deklaruje Łukasz Grunwald, przedstawiciel firmy POSIEDZENIA.PL,
mając na
względzie wyjątkową sytuację
i kierując się zasadą solidarności społecznej, firma oferuje samorządom bezpłatnie narzędzie
umożliwiające zdalny tryb pracy. Epidemia COVID-19 wpłynęła na funkcjonowanie wszystkich instytucji publicznych,
zmuszając je do zmiany organizacji pracy. W szczególnej sytuacji znalazły się rady gmin, miast
i powiatów, ponieważ podejmowane przez nie uchwały mają
kluczowe znaczenie dla walki z
wirusem, a także dla wszystkich
innych spraw publicznych, które zależą od ich stanowiska. W
związku z epidemią, wszelkie

zgromadzenia, w których bierze
udział kilkanaście osób (a do takich należą sesje rad, skupiające
radnych, urzędników oraz publiczność) są narażone na niebezpieczeństwo. Trzeba również wziąć pod uwagę, że duża
część radnych to osoby w wieku powyżej 50 lat, co umieszcza ich w grupie szczególnego
ryzyka. System POSIEDZENIA.
PL umożliwia przeprowadzenie sesji z użytkownikami rozproszonymi w dowolnym miejscu. Radni mogą głosować np.
ze swoich domów, przewodniczący również może przebywać
w domu lub urzędzie – w zależności od preferencji i sytuacji w
Jednostce Samorządu Terytorialnego. Głosowanie możliwe

jest za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do internetu (smartfon, tablet, komputer).
- Zdajemy sobie sprawę, że radni
muszą się ze sobą komunikować
w czasie sesji, dlatego przygotowaliśmy chat w formie tekstowej
oraz multimedialnej – wyjaśnia
Łukasz Grunwald. Dzięki tej
funkcji radni mogą się komunikować między sobą – tak, jakby
prowadzili zwyczajną dyskusję
na miejscu w urzędzie. Szczególnie w czasie sesji zdalnych, które odbywają się poza urzędem,
ważne jest, aby radni mieli niezachwianą pewność, nad czym
głosują. W systemie POSIEDZENIA.PL do każdego okna
głosowania przypisana jest nazwa uchwały, dzięki czemu radni mają jasną i pewną informację, czego dotyczy głosowanie.
W konkurencyjnych rozwiązaniach, gdzie okno z głosowaniem posiada jedynie przyciski
(bez nazwy uchwały), istnieje
bardzo duże ryzyko, że radny się
pomyli i nawet nie będzie sobie
z tego zdawać sprawy. System
POSIEDZENIA.PL to stabilne i
funkcjonalne rozwiązanie, które umożliwi samorządom przeprowadzenie sesji zdalnych w
czasie walki z koronawirusem.
Skontaktowaliśmy się z Przewodniczącym Rady Miejskiej w
Stargardzie, w celu ustalenia czy

zaproponowane rozwiązania są
już dobrze znane stargardzkim
samorządowcom. Jak zapewnia Michał Bryła, temat ten został już przez niego zgłębiony,
ale póki co w magistracie nie toczyły się jeszcze rozmowy dotyczące przeprowadzenia zdalnej
sesji. Przewodniczący zapowiedział, że sesja jest zaplanowana na koniec kwietnia, liczy na
to, że wówczas będzie mogła się
odbyć na „starych” zasadach, jeśli jednak sytuacja na to nie pozwoli, wówczas Rada Miejska
głosować nad uchwałami będzie właśnie zdalnie. – Powiem
szczerze, że otrzymałem takie informacje o możliwości przeprowadzenia sesji w sposób zdalny,
ale na razie w najbliższym czasie nie planujemy przeprowadzenia obrad sesji. Jeszcze w tym temacie nie odbyła się żadna dyskusja dotycząca tego w jaki sposób wdrożyć zdalny sposób przeprowadzenia sesji. Kolejna sesja
planowo przewidziana jest na
koniec kwietnia, mam nadzieję,
że do tego czasu wszystko „wróci” do stanu normalności i zdołamy przeprowadzić sesje w normalnym trybie. Jeżeli jednak będzie taka konieczność dalszego
unikania zgromadzeń publicznych, to wtedy oczywiście będziemy próbować przeprowadzić obrady sesji w sposób zdalny - in-

formuje Przewodniczący Rady
Miejskiej Michał Bryła. Dodajmy, że od kilkunastu dni toczyły
się dyskusje na temat legalności
sesji zdalnych. Eksperci i prawnicy nie byli zgodni, czy można
je prowadzić za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz czy podejmowane w takim trybie uchwały będą ważne. Ostatecznie sprawą zajął się
rząd, regulując tę kwestię w projekcie ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw. Regulacja, która w czwartek (26 marca) została przyjęta przez rząd,
przewiduje możliwość zdalnego
obradowania i podejmowania
rozstrzygnięć przez kolegialne
organy w jednostkach samorządu terytorialnego (rady, sejmiki
i zarządy). Zgodnie z projektem,
zdalny tryb obradowania będzie
mógł być prowadzony z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz
korespondencyjnie. Będzie go
można stosować także w komisjach rady lub sejmiku.
KR

Zmiany w budżecie Miasta Stargard

Blisko 130 tys. zł na kwarantanne i wybory
Za sprawą zarządzenia Prezydenta Miasta Stargard 50 tys. zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób skierowanych do kwarantanny zbiorowej. To jednak nie jedyne zmiany w budżecie podjęte pod koniec marca. Ponad 70 tys. zł miasto zabezpieczy na
przeprowadzenie wyborów prezydenckich, a 7 tys. zł zabezpieczono na wypłatę stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki.
Nie odbyła się zaplanowana na
koniec marca sesja Rady Miejskiej w Stargardzie, to jednak nie
oznacza, że samorząd pozostał
bez podjętych decyzji dotyczących m.in. budżetu miasta. W
dniu 25 marca Prezydent Rafał
Zając wydał zarządzenie w sprawie zmiany budżetu miasta na
rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok.
Jak wynika z zarządzenia zwiększono wydatki budżetu miasta
ogółem o kwotę 129 193,00 zł, w
tym wydatki bieżące zwiększono o wymienioną kwotę, z czego wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
redakcja@dziennikstargardzki.pl

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pochłoną 72 193,00 zł. Czego dokładnie dotyczą zmiany wprowadzone w uchwale budżetowej
na 2020 rok? Kwota 50 tys. zł z
tych środków została zabezpieczona w dziale: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421
Zarządzanie kryzysowe. Podstawą jest konieczność zabezpieczenia środków w wysokości
50 000 zł z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób objętych
kwarantanną zbiorową, skierowanych przez Straż Graniczną i
służby sanepidu zgodnie z pro-

cedurą obowiązującą w czasie
epidemii koronawirusa na terenie kraju. Źródło pokrycia wydatku stanowi zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z kolei podstawą kolejnej
zmiany budżetowej to decyzja
nr 52/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z 27 lutego 2020
roku w sprawie przyznania Miastu dotacji celowej w wysokości 72 193 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020

roku. Pozostała kwota ujęta w
zarządzenia to 7 tys. i jest związana z pełnym zabezpieczeniem
kwoty niezbędnej na wypłatę

stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki.

KR

Tym razem nie po głosowaniu radnych, a za sprawą zarządzenia uchwalono zmiany
w budżecie miasta
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Stargard-Klępino: dalej jeździmy po dziurach

Powiat nie stać na remont drogi
Radna Anna Gołofit po raz kolejny zwróciła się do Zarządu Powiatu o remont drogi ze
Stargardu do Klępina. Z resztą już przed rokiem Zarząd Dróg Powiatowych zgłosił to
zadanie do budżetu powiatu na 2020 rok. Okazuje się jednak, że użytkownicy opisywanej drogi muszą ponownie obejść się smakiem, gdyż powiat nie stać na samodzielny
remont drogi i wszystko jest uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych...

Ze Stargardu do Klępina prowadzi wąska droga z licznymi ubytkami i zniszczonym poboczem. Foto. arch

Radna powiatowa Anna
Gołofit ponownie za sprawą
interpelacji zwróciła się do
Zarządu Powiatu o remont i
modernizację drogi powiatowej 1700Z. Dokładnie chodzi
o odcinek drogi od Stargardu do miejscowości Klępino.
Jak możemy przeczytać w interpelacji jakość drogi jest w
opłakanym stanie, co utrudnia mieszkańcom poruszanie
się swoimi pojazdami. - Jakość tej drogi oraz jej pobocza
na odcinku od miejscowości
Stargard do końca miejscowości Klępino jest fatalna. Dziury
w asfalcie i na poboczach drogi są kłopotliwe, wręcz niebezpieczne dla samochodów i kierowców na całej długości. Boki
asfaltu są postrzępione i pełne
dziur. Droga jest bardzo wąska, przy wymijaniu samochodów trzeba niestety często zjechać na pobocze, na którym
można uszkodzić pojazd, a nawet spowodować kolizje – informuje radna Anna Gołofit.
Jak zauważa radna z drogi tej
korzystają również rowerzyści
i piesi. Ponadto wciąż po opadach deszczu utrudnieniem
jest stojąca woda na asfalcie,
co powoduje, że dziury są niewidoczne. To jednak nie koniec uwag radnej, gdyż w samym centrum Klępina w okolicach pętli autobusowej są
dwie duże zapadliny w asfalcie co również stwarza wielkie zagrożenie na drodze. Olbrzymim problemem są także

duże ubytki w asfalcie w okolicy ronda w Klępinie. Jak zaznacza radna jakość tej drogi ulega z dnia na dzień coraz gorszej degradacji, dlatego
należy potraktować tę sprawę
jako pina i wykonać remont
powyższej drogi. W odpowiedzi na interpelację w sprawie remontu i modernizacji
drogi powiatowej nr 1700Z
na odcinku od Stargardu do
końca miejscowości Klępino starosta Iwona Wiśniewska poinformowała, że Zarząd
Dróg Powiatowych w Stargardzie pismem z dnia 30 września 2019 roku ujął w propozycjach do budżetu na 2020
rok opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę tego odcinka drogi. To
dobra informacja dla wszystkich użytkowników opisywanej drogi, gdyż jak widać,
już przed rokiem ZDP alarmował powiat o konieczności wykonania remontu drogi.
Pytanie jednak kiedy taki remont miałby nastąpić? Z odpowiedzi starosty wynika, że
po gruntownej analizie potrzeb remontowych, inwestycji drogowych „w toku” oraz
możliwości finansowych powiatu, Zarząd Powiatu przedstawił propozycje wydatków
inwestycyjnych w zakresie remontów dróg powiatowych w
dokumencie Budżet Powiatu oraz WPF, uchwalonych
przez Radę Powiatu 18 grudnia 2019 roku. Niestety ale

powiat bez wsparcia finansowego z zewnątrz – np. z Funduszy Dróg Samorządowych,
samodzielnie nie wykona remontu drogi... - Do realizacji
wnioskowanego zadania niezbędne jest przygotowanie dokumentacji projektowej wraz
z decyzją ZRID, aby w dalszej
kolejności wykonać przebudowę wskazanego odcinka drogi.
Decyzja ZRID, jednocześnie
generuje dodatkowe wydatki
w wielkości odszkodowań za
zajęcie pod przebudowę drogi
gruntów nie będących własnością powiatu. Z uwagi na nie
możliwości finansowe Powiatu
Stargardzkiego oraz wysokość
nakładów, jakie należy ponieść
na wykonanie tego zadania,
jego realizacja jest wprost uwarunkowana od uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
W przypadku broku wnioskowanego dofinansowania, realizacja zadania tylko i wyłącznie ze środków własnych Powiatu Stargardzkiego w najbliższym czasie będzie niemożliwa – informuje starosta Iwona Wiśniewska. Wygląda więc
na to, że pomimo uwag radnej oraz Zarządu Dróg Powiatowych dotyczących tego ,ze
remont opisywanej drogi jest
pilnym zadaniem, użytkownicy tej drogi będą musieli jeszcze trochę poczekać, zanim
cokolwiek się zmieni...

Serdeczne życzenia
doktorowi nauk medycznych

Dariuszowi Kozerawskiemu,

ordynatorowi V Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Specjalistycznego Szpitala im. profesora Alfreda Sokołowskiego
w Szczecinie Zdunowie.

Zawód doktora nauk medycznych to poważny i jeden
z najszlachetniejszych zawodów, którego misją jest ochrona
życia. Wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się lekarze związane
są z walką o życie i zdrowie człowieka. Ludzie wykonujący
ten zawód dostarczają pacjentom wielu cennych informacji
z obszaru zdrowia, które są dla nich najważniejsze.
Z okazji tak zaszczytnego Święta Służby Zdrowia proszę przyjąć
najserdeczniejsze życzenia. Wyrazy uznania i szacunku dla
tak trudnej i odpowiedzialnej pracy zawodowej w dziedzinie
ortopedii, którą pan wykonuje dla dobra pacjenta.
Niech medyczna wiedza i skarbnica doświadczeń jaką pan
posiada będzie wzorem dla kolejnych pokoleń doktorów o
specjalności ortopedycznej, a wyznaczone zadania pana doktora
nauk medycznych służą jak najlepiej i najskuteczniej, niech
spełniają oczekiwania pacjentów.
Aby droga życia zawodowego była zawsze pełna sukcesów
i licznych osiągnięć przynoszących satysfakcję i sprawiających
wiele radości.
Wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zawodowym
i rodzinnym. Siły, wytrwałości i optymizmu w kontynuowaniu
pracy zawodowej. Bardzo dobrego zdrowia, zaufania, ludzkiej
życzliwości i szacunku od najbliższych, przyjaciół, znajomych,
pacjentów i współpracowników.
Z wyrazami szacunku
pacjentka Krystyna Bożemska

Serdeczne życzenia

Dariuszowi
Kozerawskiemu,

doktorowi nauk medycznych

ordynatorowi V Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Specjalistycznego Szpitala
im. profesora Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie.

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocy
w gronie ciepła rodzinnej atmosfery.
Pełnych wiary, miłości i pokoju, wiosennej radości
i nadziei na lepsze jutro z budzącą się do życia przyrodą.
Pogody ducha na każdy dzień życia,
a także wiele łask bożych
w życiu codziennym od Zmartwychwstałego Chrystusa.
Niech siły płynące ze Zmartwychwstania Pańskiego
rozświetlają mroki szarej codziennej rzeczywistości.
Niech obdarzają bardzo dobrym zdrowiem i dają siły
w pokonywaniu trudności i prowadzą jasną drogą życia.
Smacznego jajka oraz spokojnego
i zasłużonego wypoczynku.
Z wyrazami szacunku
pacjentka Krystyna Bożemska
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Gmina Kobylanka zwarła umowę z miastem Stargard

Schronisko przyjmie
do 10 bezdomnych psów

Wieści z gmin

Rada Gminy Kobylanka podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy Kobylanka. Schronisko będzie wstanie przyjąć do 10 czworonogów z terenu gminy Kobylanka. Gmina zapłaci za to dotacje celową na działalność
schroniska w wysokości 12 tys. zł za rok. Za każdego bezdomnego psa, który przebywa w schronisku powyżej dwóch tygodni gmina zapłaci 3 400 zł rocznie, jeśli pies nie
opuści schronisko po roku od przyjęcia, dodatkowo jego utrzymanie kosztować będzie
gminę 2 tys. zł za każdy kolejny rok.

Za sprawą porozumienia schronisko w Kiczarowie przyjmie do 10 czworonogów
odłowionych w gminie Kobylanka

Za sprawą podjętej uchwały radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą - Miastem Stargard w sprawie powierzenia wykonywania
zadania publicznego w zakresie przyjmowania do schroniska
dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu Gminy
Kobylanka. Stosownie do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy.
Gmina Kobylanka – nie dysponując własnym schroniskiem –
współpracuje w tym zakresie od
2005 roku, na mocy stosownych
porozumień, z Gminą - Miastem
Stargard i Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w
Stargardzie. Za sprawą tych porozumień bezdomne psy z terenu Gminy Kobylanka przyjmowane są odpłatnie do schroniska w Kiczarowie 29, którego
właścicielem jest Gmina - Miasto Stargard. Podjęcie niniejszej
uchwały wynikało z konieczności zawarcia porozumienia na
2020 rok, co pozwoli na wypełnianie ustawowych obowiązków. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Gminą – Miaredakcja@dziennikstargardzki.pl

stem Stargard, którą w upoważnienia Prezydenta Miasta Stargard reprezentują Piotr Mync
(Zastępca Prezydenta Miasta
Stargard) i Waldemar Kolasiński
(Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska), a Gminą Kobylanka,
którą reprezentuje Julita Pilecka (Wójt Gminy). Przedmiotem porozumienia jest przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Stargardzie Kiczarowo
29, bezdomnych psów z terenu
Gminy Kobylanka w okresie od
dnia podpisania porozumienia
do 31 grudnia 2020 roku. Gmina zobowiązuje się we własnym
zakresie i na własny koszt do łapania oraz transportu bezdomnych psów do schroniska. Gmina pozostaje właścicielem dostarczonych psów do schroniska
podczas ich pobytu w schronisku, jednocześnie wyraża zgodę
na ich przekazanie osobom trzecim łącznie z prawem ich własności. Miasto zobowiązuje się
do zapewnienia poprzez podmiot prowadzący schronisko –
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo do przyjmowania psów i
otaczania ich opieką zgodnie z

przepisami ustawy o ochronie
zwierząt. W okresie obowiązywania niniejszego porozumienia Gmina zobowiązuje się dokonywać na konto Miasta wpłat
w formie dotacji celowej. Wysokość dotacji ustalono następująco: za gotowość przyjęcia deklarowanej ilości psów do schroniska w wysokości 12 000,00 zł za
rok, płatne w terminie 14 dni od
zawarcia porozumienia; za każdego przyjętego do schroniska
psa z terenu Gminy i sprawowania nad nim opieki w okresie powyżej 14 dni od przyjęcia
do końca roku kalendarzowego
w wysokości 3 400,00 zł - płatne
w terminie 7 dni od otrzymania
przez Gminę powiadomienia.
Miasto z kolei gwarantuje przyjęcie do schroniska do 10 psów
pochodzących z terenu Gminy
Kobylanka w okresie obowiązywania porozumienia. W przypadku, gdy pies nie został adoptowany w danym roku, ustala
się opłatę w wysokości 2 000,00
zł za każdy kolejny rozpoczęty
rok. Opłatę należy uiścić w terminie 30 dni po upływie kolejnego roku od daty przyjęcia psa.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo prowadzi ewidencję psów
przyjętych do schroniska z terenu Gminy. Miasto na podstawie
faktur przedstawionych przez
Towarzystwo przedłoży Gminie rozliczenie do wysokości
przekazanych środków finansowych. Rozliczenie dotyczące
dotacji celowej dotyczyć będzie
ogólnych kosztów prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt, a nie kosztów konkretnego psa przyjętego z terenu Gminy. Roczne rozliczenie
z realizacji powierzonego zadania Miasto przedstawi Gminie w
terminie do 30 lutego roku następującego po danym roku budżetowym, w którym wpływały środki budżetowe. Każdej ze
stron porozumienia przysługuje
prawo rozwiązania porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
KR

Kolin
W związku z sytuacją COVID 19 strażacy z OSP Kolin na terenie
Gminy Dolice nadali komunikat „Zostań w domu”. Prosili zastosowanie się do zaleceń komunikatu, a także zwrócili się z prośbą o nie
podchodzenie do strażaków podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych, bowiem zdrowy ratownik to przede wszystkim potrzebny ratownik.

Foto. Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców

Kobylanka
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa władze
namawiają wszystkich do pozostania w domu. W tym celu
wprowadzane są różne ograniczenia. Jednym z nich jest zamykanie
placów zabaw, siłowni plenerowych i innych miejsc, w których
spotykali się ludzie. Taki los spotkał plac zabaw w Reptowie.

Stara Dąbrowa
W czasie epidemii koronowirusa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Starej Dąbrowie niesie pomoc osobom po 64 roku życia, samotnym oraz majacym problemy z poruszaniem się, Pomoc najczęściej polega na robieniu drobnych zakupów czy realizacji recept.
ogłoszenie
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ZSBT – Turniej Jednego Wiersza

Już po raz dziesiąty walczyli o Strunę z Harfy Homera
W niedzielę, w sposób zdalny, została rozstrzygnięta kolejna edycja Turnieju Jednego Wiersza o Strunę z Harfy Homera. W zmaganiach poetyckich
wzięło udział 17 osób, nie tylko z naszego miasta, ale również z m.in. Choszczna czy Łobza.

W tym roku jury obradowało zdalnie - Danuta Romana Słowik, ze Związku Literatów Polskich (Oddział Szczecin)

Była to już 10, czyli jubileuszowa edycja konkursu, jednakże ze
względu na pandemię koronawirusa, odbywała się zdalnie. W składzie jury znaleźli się Irena Zalewska, doradca metodyczny PODN,

Marta Izak, z ZS nr 1 w Stargardzie, I
miejsce.

Danuta Romana Słowik ze Związku Literatów Polskich (Oddział
Szczecin) oraz Piotr Słomski, redaktor naczelny Dziennika Stargardzkiego. Jak co roku, uczestnicy
występowali pod pseudonimami.
Patronat nad Turniejem sprawują Powiat Stargardzki i Dziennik
Stargardzki.
W kategorii Klasy VII-VIII wyróżnienie oraz nagrodę Związku

Literatów Polskich otrzymała Maja
Mazur (Barwa) ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łobzie za prozę poetycką „Moc pamięci”. W kategorii
Szkoły ponadpodstawowe - I miejsce zajęła Marta Izak (Sifere) z Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie. II
miejsce zdobyła Sandra Bilińska
(Empirycznie) z Zespołu Szkół
nr 1 w Choszcznie. Dwa trzecie
miejsca ex aequo przypadły Magdalenie Grodzickiej (Bułka Cynamonowa) z Zespołu Szkół nr 1 w
Choszcznie oraz Krzysztofowi Kosmatce z CKU w Stargardzie („Pod
górkę”). Wyróżnienie otrzymała Alicja Borys (Dramatopisarz) z
Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie.
Organizatorkami konkursu były
polonistki z ZSBT – Anna Pietrusewicz, Dorota Maczek, Margerita
Kujawska i Aneta Słaba.
Rozmawialiśmy z jedną z uczestniczek konkursu Magdaleną Grodzicką, którą zapytaliśmy od jak
dawna pisze wiersze, co ją do tego
skłoniło, jakich ma ulubionych poetów oraz jakich przedmiotów lubi
uczyć się w szkole – Piszę wiersze
od około trzech lat, chociaż gdy
byłam mniejsza zdarzało mi się pisać jakieś rymowanki. Do pisania
skłoniła mnie czysta ciekawość,
czy jestem w stanie stworzyć coś,

co mogłoby podobać się innym
osobom. Poezja odgrywa dość
dużą rolę w moim życiu; bardzo
lubię pisać, a także czytać i recytować wiersze innych autorów. Jest
to pewien sposób przekształcenia
każdej emocji w kilka wersów, z
których mogę później układać jakieś historie. Jako inspirację stawiam bardziej na współczesnych
poetów, a moją ulubioną jest Agata
Marszałkowska. W szkole najprzyjemniej uczy mi się polskiego oraz
geografii, ale również bardzo lubię
angielski – powiedziała Magdalena
Grodzicka.
Irena Zalewska, doradca metodyczny
PODN

i Piotr Słomski, redaktor naczelny
Dziennika Stargardzkiego

Gmina Kobylanka

Promenada nad Miedwiem
zamknięta do odwołania
Sandra Bilińska z ZS nr 1 w Choszcznie,
II miejsce

Wszystkie wiersze uczestników
zostaną opublikowane na łamach
Dziennika Stargardzkiego w ramach cyklu pokonkursowego Kącik Młodych Poetów.
Piotr Słomski

Magdalena Grodzicka z ZS nr 1 w
Choszcznie, jedna z laureatek Turnieju.

Do takiej decyzji skłonił władze gminy Kobylanka wprowadzony w Polsce stan epidemii, oraz obowiązujące już
od tygodnia zaostrzone rygory, dotyczące przede wszystkim zakazu gromadzenia się większych ilości osób w
miejscach publicznych. Wprowadzony rozporządzeniem
wójta Kobylanki zakaz wstępu na promenadę obowiązuje
do odwołania.
Oprócz
nadmiedwiańskiej
promenady, zamknięte pozostają również gminne obiekty
sportowo- rekreacyjne. Gmina nie ukrywa, że do podjęcia
takiej decyzji została zmuszona po sygnałach o licznych grupach spacerowiczów, którzy korzystali z promenady mimo obostrzeń i zakazów, związanych
z obowiązującym stanem epidemii. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia liczbę
osób, które mogą przebywać w

miejscach publicznych ograniczono do dwóch. Obostrzenie
to nie dotyczy rodzin. Zamknięto też do odwołania place zabaw.
Służby porządkowe zostały również zobligowane do patrolowania parków, skwerów, placów i
miejsc publicznych. Naruszenie
zakazu gromadzenia się w sytuacji pandemii wiąże się z dotkliwymi sankcjami- łącznie z karą
grzywny, od 5 do maksymalnie
30 tys. zł.
Info Starostwo Powiatowe

ogłoszenie
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Kończy się era papierosów. 20 maja wchodzi zakaz handlu mentolowymi

To ostatni miesiąc z dymkiem
W latach 80 Polacy palili najwięcej papierosów na świecie. Kiedy na Zachodzie zaczynała się moda na niepalenie, pogrążona w stanie wojennym i niedostatku dóbr
codziennych cała Polska paliła na potęgę. Statystycznie dorosła osoba wypalała ponad 3,6 tys. papierosów rocznie, a każdego roku wypalano aż 104 mld sztuk
papierosów. Dziś ok. 70 tys. ówczesnych palaczy umiera rocznie na raka płuca czy inne choroby mające związek z paleniem. Chorują też ludzie młodsi, którzy jako
dzieci wychowywali się w zadymionych przez rodziców, małych mieszkaniach, bierni palacze z tamtego okresu. Pierwsze kampanie antynikotynowe z lat osiemdziesiątych, inicjowane przez lekarza, prof. Witolda Zatońskiego były nagradzane zagranicą, ale w kraju odnosiły niewielki skutek.
Lek czy zło
Przewrotna jest historia tytoniu na naszym kontynencie. Kiedy pojawił się tu
na sprawą Krzysztofa Kolumba, przez
kilkaset lat był uważany za lekarstwo a
jego dym miał nawet chronić od zachorowania na cholerę. Był też zwalczany,
najczęściej przez dyktatorów, którzy
potrafili wykorzystać każdą okazję, by
zastraszyć poddanych. Może dlatego rosyjski car nałogowym palaczom
za karę obcinał nosy, a turecki sułtan
rozcinał im wargi. Hitler też zakazał palenia. Kiedy w latach 30. XX wieku lekarze po raz pierwszy zwrócili uwagę,
że palenie szkodzi zdrowiu, stawało się
ono modne wśród artystów, aktorów,
intelektualistów i kobiet, które paląc
demonstrowały swoją niezależność.
Papierosy były walutą w czasie wojny,
lekiem na bol zębów, sposobem na
depresję i symbolem upragnionej wolności dla więźniów i żołnierzy.
O tym, że „palenie zabija” wie w naszym kraju każdy palacz przynajmniej
od 1994 roku, kiedy wprowadzono
pierwsze ostrzeżenia tej treści na
paczkach papierosów. Od 2010 roku
obowiązuje zakaz palenia w budynkach i miejscach publicznych. Pomimo
mody na niepalenie, która przyszła też
do Polski, codziennie po papierosa sięga 8 mln osób w naszym kraju. 20% z
nich nigdy nie rzuci palenia, twierdzą
lekarze, uzasadniając swoją diagnozę
silnym uzależnieniem organizmu od

nikotyny i szczególnymi predyspozycjami niektórych osób do ulegania
uzależnieniu. Nie zniechęci ich ani
wyższa akcyza na papierosy, które od
stycznia 2020 z tego powodu podrożały o ok. 20%, ani żadne zakazy.
Co najbardziej szkodzi
Dym papierosowy zawiera prawie 5
tys. szkodliwych substancji smolistych,
które są główną przyczyną chorób nowotworowych. Pierwotnie sądzono, że
palaczy uchroni od nich filtr celulozowy, który pojawił się w masowej produkcji w latach 40. ubiegłego stulecia.
Okazało się, że to złudzenie. Szkodliwe
substancje przenikają przez filtry bez
specjalnego oporu. Dziś ekolodzy nie
pozostawiają na filtrach suchej nitki,

twierdząc, że rozkładają się ponad 10
lat a miliardy niedopałków zaśmiecają
nie tylko chodniki i ulice miast, ale całą
planetę. Apelują do producentów o
wycofanie papierosów z filtrem.
Na razie Unia Europejska postawiła
warunek wycofania każdego wyrobu
tytoniowego, który swoim smakiem
miałby uprzyjemniać samo palenie.
Dlatego po 20 maja 2020 roku nie
kupimy w Polsce żadnego papierosa
mentolowego, ani też papierosa z kapsułką smakową. Chyba, że będzie to
wyrób z kontrabandy.
Kontrabanda
Przemyt papierosów do Polski ma długą tradycję. Swego czasu istniał nawet
zawód „mrówki”, czyli drobnego prze-

mytnika, który przejściem granicznym
dla pieszych przenosi papierosy w dozwolonej ilości przekraczając granicę
w tę i z powrotem nawet po kilkadziesiąt razy dziennie. Policja co jakiś czas
zatrzymuje większe transporty przemycanych papierosów zza wschodniej
granicy. Na Białorusi i Ukrainie dalej
będzie wolno handlować papierosami
mentolowymi i trudno uwierzyć, że
straży granicznej i celnikom uda się w
pełni uszczelnić ten kanał przerzutowy.
Z pewnością reaktywują się też nielegalne wytwórnie papierosów w kraju.
Bardzo sprawne akcje policji, jak te
ostatnie z Gorzowa, Grójca czy Wałcza
nie uchronią całkowicie nałogowych
palaczy od zakupu trefnego towaru
z kontrabandy, którego skład i jakość
najczęściej pozostawiają wiele do życzenia. W nielegalnie produkowanych
papierosach stwierdzano już smary,
oleje, szczątki organiczne.
Szukanie alternatywy
Kilkanaście lat temu pojawiły się tzw.
e-papierosy. Skutki zdrowotne e-papierosów nie są jeszcze w pełni znane,
ale już wiadomo, że jeśli są wyprodukowane w sposób zgodny z normami,
zawierają mniej substancji szkodliwych niż papierosy tradycyjne.
Producenci tytoniu szukają też innych,
mniej szkodliwych od papierosów alternatyw, przeznaczonych dla osób

uzależnionych, które chcą ograniczyć
ryzyko zachorowania albo po prostu
nie są w stanie rzucić palenia.
Produkty o obniżonej szkodliwości to
nadzieja na walkę z epidemią chorób
odtytoniowych – uważa Scott Gottlieb, były szef amerykańskiej Food
and Drug Administration (FDA). Ta
restrykcyjna zazwyczaj organizacja
dopuściła do użytku m.in. tak zwane
podgrzewacze tytoniu, które podgrzewają tytoń bez spalania go. To pozwala
oczyścić tytoń ze zdecydowanej większosci szkodliwych substancji. Palacz
zaciąga się wówczas niemal czystą
nikotyną bez zapachu i bez dymu
(efekt dymu pochodzi wyłącznie z
pary wodnej). Wyroby takie (np. IQOS)
są oferowane w Polsce jako zamiennik
tradycyjnych papierosów. Po 20 maja
będzie to jedyny legalny mentolowy
wyrób tytoniowy, bowiem zakaz nie
obejmuje podgrzewczy tytoniu i e-papierosów
Styl palacza legł radykalnej zmianie
kulturowej na naszych oczach. Przestrzeń publiczna jest dziś wolna od
dymu. Kampanie edukacyjne zachęcają do rzucenia palenia w trosce o zdrowie. Palenie stało się passe.
Każdą okazję warto wykorzystać by
rzucić palenie, choćby podwyżki cen
papierosów czy restrykcje w handlu.
Kto nie jest w stanie od razu uwolnić
się od nałogu, lepiej żeby wybierał
mniej szkodliwe alternatywny.

Starostwo aplikuje o dofinansowanie na zakup
tabletów i laptopów
Jest możliwość kupna nowego sprzętu dla uczniów i nauczycieli. Od środy, 1 kwietnia ruszył nabór wniosków na zakup laptopów i tabletów dla szkół. Program
Ministerstwa Cyfryzacji dotyczy samorządów gmin i powiatów, prowadzących placówki oświatowe. Przewidywana kwota dotacji to nie mniej niż 40 tys. zł.

Starostwo ubiega się o dofinansowanie na zakup nowych tabletów i komputerów
dla szkół.

Komisja Europejska poparła projekt Ministerstwa Cyfryzacji, by zaoszczędzona do tej
pory kwota ponad 180 mln zł
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, została
redakcja@dziennikstargardzki.pl

wykorzystana na zakup sprzętu
dla szkół. Skorzystają samorządy, które złożą stosowny wniosek o przyznanie dotacji. Resort
cyfryzacji przewidział ekspresową procedurę rozpatrywania

wniosków i wypłaty przyznanych kwot na konta gmin i powiatów.
To jedna z niewielu okazji doposażenia pracowni informatycznych szkół w nowy
sprzęt, tym bardziej, że od samorządów nie jest wymagany
wkład własny. Przy podziale
pieniędzy ministerstwo dokonało rozróżnienia wszystkich
gmin i powiatów na sześć kategorii. Najmniejsza pod względem liczby uczniów, może liczyć na dofinansowanie do 35
tys. zł. Najwyższa szósta kategoria, do której zaliczono Powiat Stargardzki, otrzyma 100
tys. zł.
Składane w elektronicznej
formie wnioski o dofinanso-

wanie zakupów sprzętu resort
rozpatruje za pośrednictwem
platformy Centrum Projektów
Polska Cyfrowa. Podkreśla też,
ogłoszenie

że samo złożenie wniosku jest
równoznaczne z gwarancją wypłaty.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Pogodnych, zdrowych i pełnych optymizmu
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
spędzonych w rodzinnym gronie w otoczeniu
ciepłej wiosennej aury.
Niechaj ten wyjątkowy, świąteczny czas
przypomni nam, co w życiu ważne i piękne,
niech doda wiary, nadziei i miłości,
abyśmy potrafili z uśmiechem
patrzeć w przyszłość.
Radny Rady Miejskiej
Wojciech Seredyński
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Poradnik językowy
Errata do artykułu, zamieszczonego w „DS” z 31 stycznia 2020
nr 8 (2047), w którym napisałam
o skrótach podwojonych: dr dr =
doktorowie (XZ), a powinno być:
dr dr = doktorzy XZ (lekarze),
dr dr = doktorowie XZ (lekarze
oraz inni specjaliści mający taki
tytuł naukowy). Przepraszam
Redakcję i Czytelników “GS”
Różnice
i
podobieństwa
między rzeczownikiem i przymiotnikiem (1)
Napisałam wiele artykułów
poświęconych rzeczownikowi,
ale (co jest zrozumiałe) nie
zawarłam w nich pełnej wiedzy o
tej części mowy. Obecnie zajmę
się przymiotnikiem (przymiot cecha, właściwość), jako że jest
on głównie określeniem rzeczownika. Wskazuje cechy osób,
zwierząt, roślin, przedmiotów,
miejsc, zjawisk, stanów, pojęć
abstrakcyjnych.
Rzeczownik ujmuje nazywane przez siebie istoty żywe
i rzeczy w sposób całościowy,
syntetyczny, np. stół, a przymiotnik precyzuje poszczególne jego właściwości, które
ten rzeczownik określają,
np. stół może być okrągły,
prostokątny, kuchenny, duży,
drewniany itp.
Przymiotniki mogą oceniać
cechy rzeczownika na trzy sposoby: pozytywnie, np.: sympatyczny, prawdomówny, przyjazny,
mądry, ofiarny, taktowny; negatywnie: niegościnny, brzydki,
głupi, leniwy, beznadziejny; neutralnie: wąski, żelazny, fioletowy,
bułgarski, podłużny, filozoficzny,
wielkopolski, wschodni, dalekobieżny.
Przymiotnik odmienia się
przez przypadki, liczby i rodzaje. W przeciwieństwie do rzeczownika, który ma ustalony rodzaj, przymiotnik dostosowuje
pod tym względem swoją formę do gramatycznego rodzaju
rzeczownika, tworząc związek
zgody z przypadkiem, liczbą i
rodzajem, np.: Na krzaczku bzu
pojawił się zielony pączek.
W liczbie pojedynczej przymiotnik ma trzy rodzaje: męski
(mądry człowiek, ładny samochód); żeński (piękna pogoda,
długa suknia ); nijaki (grzeczne dziecko, duże jabłko). A w
liczbie mnogiej - tylko dwa rodzaje: męskoosobowy (pilni
uczniowie, wspaniali ludzie ) i
niemęskoosobowy (rasowe konie, świeże owoce, eleganckie panie, dobre dzieci, wysokie drzewa). W mianowniku liczby pojedynczej przymiotnik najczęściej odpowiada na pytania:
jaki? (ciekawy artykuł ); jaka?
(czerwona róża); jakie? (weso-

łe miasteczko): który? (osiedlowy sklep); która ? (zagraniczna firma); które? (ostatnie spotkanie); czyj (ojcowski dowcip,
mysi ogon); czyja? (matczyna
troska, lisia kita); czyje? (Madejowe łoże, Hiobowe wieści). Te
ostatnie, są to tzw. przymiotniki dzierżawcze, czyli przynależne do kogoś lub czegoś.
Lingwiści wyróżniają ponadto (chociaż nie jest to jedyny podział) przymiotniki zmysłowe,
określające właściwości danego rzeczownika, które poznajemy za pomocą wszystkich zmysłów. I tak wzrokiem dostrzegamy kształty przedmiotów (trójkątny, kolisty, owalny); ich wymiary ( wysoki, niski) oraz barwy ( (złocisty, niebieski ); słuchem rozróżniamy cechy dźwięków, głosów (ciche, głośne, donośne, przeraźliwe); dotykiem
odczuwamy, czy przedmiot jest:
gładki, chropawy, suchy, mokry;
zmysłem smaku stwierdzamy,
czy potrawa jest: kwaśna, słodka, słona, ostra, łagodna; a zmysł
węchu służy do rozpoznania zapachu: przyjemny, wonny, aromatyczny, cuchnący. Dla ścisłości muszę dodać, że to ostatnie
określenie, jako część mowy, jest
imiesłowem przymiotnikowym
czynnym, o którym napiszę w
przyszłości, omawiając czasownik.
Przymiotniki umysłowe określają cechy psychiczne człowieka na podstawie jego zachowania. Podaję przykłady przymiotów ludzkich: ambitny, cierpliwy,
zdolny, hojny, odważny, troskliwy, empatyczny, mądry, pogodny, taktowny, dowcipny, gościnny, elokwentny, niesłowny, leniwy, despotyczny, a także innych
istot żywych, np. psa: przyjazny,
łagodny, agresywny.
Przymiotniki względne oznaczają materiały, z których dane
rzeczy zostały wykonane: duraleksowe kubki, nierdzewne sztućce, marmurowa rzeźba,
drewniany płot, porcelanowa filiżanka, jedwabna koszula, flanelowa pidżama, perłowe korale, srebrna bransoleta, słomiany
dach (w przenośni słomiany zapał). Te same przedmioty mogą
być także wyprodukowane z innego tworzywa; stąd ich nazwa
przymiotniki względne.
Przymiotniki
charakterystyczne zakończone na przyrostki - ty, - aty, - asty, - sty: określają jakąś cechę szczególną, np.:
brodaty (nie wszyscy mają ten
zarost), wąsaty (wąsy), iglasty
(igły), liściasty (liście), kraciasta (w kratkę), piegowata (piegi),
piaszczysty (piasek), sękata (sęki
w desce), kanciasty (kant).

Podaję końcówki odmiany
prymiotników. Pomijam wołacz, bo jest on zawsze równy
mianownikowi. Przymiotnik
ma wiele powtarzających się
form deklinacyjnych, a znacznie mniej niż rzeczownik końcówek równoległych, co ilustrują podane niżej przykłady.
I tak w liczbie pojedynczej
rodzaju męskiego: mał-y chłopiec, wiern-y przyjaciel, polsk-i hymn, rasow-y pies, głębok-i rów, wysok-i blok, przymiotniki mają następujące końcówki:
M. -y, -i; D. -ego; C. -emu; B.
- ego, -y, -i; N. -ym, -im; Msc.
-ym, -im.
W liczbie poj. rodzaju żeńskiego: mił-a koleżanka, ciekaw-a książka - mają końcówki: M. - a; D. - ej; C. - ej; B. -ą;
N. - ą; Msc. -ej.
W liczbie poj. rodzaju nijakiego: grzeczn-e dziecko; słodki-e jabłko: M; - e; D. -ego; C.
- emu; B. - e; N. – ym, - im;
Msc. -ym, - im.
W liczbie mnogiej rodzaju
męskoosobowego: mal-i chłopcy, wiern-i przyjaciele, japońsc-y turyści występują końcówki:
M. -i, -y; D. -ych, -ich; C. -ym,
-im; B. -ych, -ich; N. -ymi, imi; Msc. -ych, -ich.
W liczbie mnogiej rodzaju niemęskoosobowego: arabski-e konie, piętrow-e domy;
dobr-e koleżanki, ładn-e rabatki; grzeczn-e dzieci, czyst-e
okna; wysoki-e progi mają końcówki: M. -e; D. - ich, -ych; C.
-im, -ym; B. - e; N. -imi, -ymi;
Msc.- ich, -ych.
Przy okazji podaję prawidłową
końcówkę w narzędniku i miejscowniku nazwy miejscowości Zakopane. Często słyszę, że
ktoś był w Zakopanym. Jest forma niepoprawna. W narzędniku i miejscowniku, ta nazwa ma
końcówkę - em, a więc mówimy:
byliśmy w Zakopanem.
Istnieją też przymiotniki nieodmienne. Mają one szyk postpozycyjny, tzn. występują po
wyrazie określanym: włosy
blond, szal lila, skarpetki bordo, buty ecru, kurtka khaki, kostium bikini, mundur moro, sukienka mini. W zasobie leksyki,
czyli naszego słownictwa, liczba
przymiotników nieodmiennych
jest zdecydowanie mniejsza od
liczby nieodmiennych rzeczowników, o których już pisałam.
W dwóch następnych odcinkach artykułu, napiszę m.in. o
stopniowaniu przymiotników,
ich funkcji, jaką pełnią one w
zdaniu oraz o pisowni partykuły nie z przymiotnikami i rzeczownikami.
Danuta Wojciechowska

Firma Cepheid produkuje
testy wykrywające
koronawirusa
W najbliższych dniach oddane do użytku zostaną nowe
testy wykrywające obecność koronawirusa nawet u osób,
które nie mają wyraźnych objawów choroby. Ich twórcą
jest firma Cepheid – należąca do tej samej grupy kapitałowej co działający w Stargardzie Radiometer. Testy będą
wykonywane na maszynach, które dotychczas służyły do
diagnozowania m.in. grypy.

Firma Cepheid jest twórcą testów wykrywających koronawirusa nawet u
osób, które jeszcze nie mają objawów

Sprzęt wyprodukowany przez
kalifornijską firmę Cepheid jest
w wielu polskich szpitalach i
stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Teraz diagnostycy wykorzystają go do badań na obecność koronawirusa. Maszyny
GeneXepert System mogą jednocześnie sprawdzać nawet kilkanaście próbek. Wyniki po-

jawiają się już po 45 minutach.
Nowe testy wykrywają obecność SARS-CoV-2 niemalże od
razu po zarażeniu. Nawet jeżeli
u pacjenta nie wystąpiły jeszcze
objawy, możliwa jest szybka diagnoza – a co za tym idzie izolacja od osób zdrowych i rozpoczęcie leczenia.
Cepheid należy do grupy kapitałowej Danaher. Jest w niej
także m.in. Radiometer – przedsiębiorstwo z Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. W ubiegłym roku firma
otworzyła następną fabrykę i
centrum dystrybucyjne. Na ponad 18 000 m² pracuje przeszło
600 osób. Radiometer tworzy
zaawansowane technologicznie
rozwiązania wykorzystywane w
szeroko pojętej diagnostyce różnych chorób. Każdego dnia pół
miliona próbek krwi na całym
świecie testuje się z wykorzystaniem analizatorów wyprodukowanych w naszym mieście.
Info UM/opr red

Wsparcie dla seniorów
przy robieniu zakupów
Ze względu na stan epidemii koronawirusa zwłaszcza osoby
starsze i chore nie powinny wychodzić z domów. Pracownicy MOPS-u oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej pomagają swoim podopiecznym i samotnym seniorom w codziennych zakupach. Stargardzianie mogą ich wesprzeć w łatwy
sposób – np. przepuszczając w kolejce do kasy.
Wiele sklepów i punktów usługowych wprowadziło specjalne
zasady bezpieczeństwa. Jednocześnie obsługiwana jest mniejsza liczba klientów. Z tego powodu zdarzają się także kolejki. W
tym trudnym czasie warto ułatwić
szybką pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom.
Wystarczy przepuścić w kolejce
pracownika MOPS-u lub strażnika
miejskiego. Funkcjonariuszy łatwo
poznać po mundurach, a każda
osoba z ośrodka pomocy społecznej posiada w widocznym miejscu
imienny identyfikator z kodem
kreskowym.

Wsparcie otrzymują przede
wszystkim starsi i samotni mieszkańcy Stargardu, a także ci, którzy
mają problemy z poruszaniem się.
Ze względów bezpieczeństwa powinni zostać teraz w domach, rezygnując z jakiejkolwiek aktywności na zewnątrz. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej robią takim osobom zakupy
spożywcze, wykupują lekarstwa
w aptekach, ale także dokonują niezbędnych opłat. Podobnego
wsparcia udzielają także strażnicy
miejscy.
Info UM/opr red
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COOLTUROWNIK

#czytamyisłuchamy

Felieton(ik)

dla dzieci i młodzieży

W dalszym ciągu Coolturownik wspiera akcję #zostańwdomu i podpatruje co przygotowały dla was
muzea, teatry, kina oraz biblioteki.
W poprzednim tygodniu zabrałam was na wirtualny spacer po muzeach oraz miastach. W tym tygodniu chciałabym was zaprosić do Biblioteki Publicznej w Dobrej oraz do innych bibliotek w Polsce.
Wypożyczalnia jest oczywiście nieczynna w tym przedłużającym się czasie izolacji, ale przygotowała dla wszystkich dzieci
oraz młodzieży cykl nagrań promujących czytanie książek, który nazywa się #czytamyisłuchamy.
Codziennie o godzinie 17:00 od 25 marca do Wielkanocy na facebooku Biblioteki Publicznej w Dobrej umieszczane są filmiki
promujące czytanie książek.
W każdym dniu inna osoba czyta polecaną przez siebie książkę.
W tej akcji wzięli już udział nauczyciele z Dobrej, studentki z Chin, trener Fight Academy Dobra, ksiądz wikary, burmistrz gminy Dobra, pisarz Grzegorz Kasdepke oraz uczennice szkoły podstawowej.
Warto śledzić profil facebookowy tej biblioteki, żeby zobaczyć jakie książki są tam polecane.
Poprzez czytanie książek przenosimy się w miejsca dla nas niedostępne i bardzo w czasie tej przedłużającej się izolacji utęsknione. Pan Grzegorz Kasdepke zabiera nas ze sobą do Australii, w której obecnie przebywa. Podczas tych nagrań osoby ,
które czytają książki zapraszają nas do osady w Bullerbyn, szkoły Mikołajka, bawimy się z Bolkiem i Lolkiem oraz zaglądamy do
Harrego Pottera. Zapraszam serdecznie w imieniu swoim oraz biblioteki na
#czytanieisłuchanie codziennie o godz.17:00.
Poniżej polecam wam również propozycje przygotowane przez inne biblioteki w Polsce na ten trudny dla nas wszystkich czas.
Cieszę się bardzo, że tak wiele kreatywnych osób pracuje w bibliotekach i że mają takie wspaniałe
pomysły, dzięki którym zachęcają nas do sięgania po książki.
http://www.chbp.chelm.pl/fotozabawa/
Chełmska Biblioteka Publiczna proponuje wszystkim czytelnikom udział w fotozabawie. Należy przesłać przez facebooka
zdjęcie promujące czytanie książek. Najciekawsze zdjęcia będą publikowane na ich profilu oraz nagradzane płóciennymi torbami na książki z logo tej biblioteki (link do tej zabawy powyżej)
https://www.quizme.pl/q/cerro_dominator/jakim-pisarzem-jestes-w-czasie-kwarantanny-sprawdz
Dolnośląska Biblioteka Publiczna zadaje pytanie, jakim jesteś pisarzem w okresie kwarantanny?
Co mówi o Tobie Twoja własna postawa względem pandemii? Z którym pisarzem mógłbyś/mogłabyś podać sobie ręce, gdyby
można było je sobie podawać? Jeśli chcesz to sprawdzić, wejdź na stronę, na której jest zamieszczony quiz (link powyżej)
https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1rXjf_YYXEoOs_E1gn7aWB2d-y5biO4IRGjx2PDMFQI0j4nEJsyNEB4NA
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie na swoim profilu facebookowym umieściła słuchowisko „Leśne opowieści”,
którego dzieci mogą wysłuchać bawiąc się w swoim pokoju (link powyżej).
Naukowcy stwierdzili, że słuchając audiobooków, lepiej potrafimy się w dorosłym życiu koncentrować. Także polecam również słuchanie bajek.
https://www.facebook.com/ksiaznica
Książnica Stargardzka również na swoim profilu facebookowym umieszcza dużo interesujących wydarzeń, w których udział
biorą autorzy książek. Poleca ona „Opowieści w czasie zarazy”, w których w ostatnim czasie wziął udział Mariusz Szczygieł
autor wielu świetnych książek dla dzieci.
Na koniec zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na świetny cykl zatytułowany
UL z książkami, w którym to odbywają się codzienne przeciwwirusowe spotkania literackie. W tym cyklu biorą udział codziennie o 18:00 literaci i literatki, którzy czytają i rozmawiają.
W tygodniu są to nagrania dla dorosłych a w weekendy dla dzieci.
Będzie tam również nasza noblistka OLGA TOKARCZUKA.
Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.
Jak to napisali w ULU, odwróćcie swoje książki, które właśnie czytacie i usiądźcie przed monitorami.
Link: facebook.com/unia.literacka
Poniżej dla naszych najmłodszych czytelników przygotowałam do pokolorowania kilka postaci z książek i bajek dla dzieci.
Miłej zabawy.

Mały artysta

Co w trawie piszczy

#zostańwdomu

Planszówki po raz kolejny pojawiają się w COOLturowniku.
Tym razem nie polecę wam żadnej gotowej gry, ale podpowiem
wam jak w czasie przedłużającej się izolacji, zaangażować całą rodzinę i wykonać samemu ulubioną grę.
Dla chłopców, którzy tęsknią za graniem
w piłkę, proponuje PIŁKARZYKI w wersji
pudełkowej. Klamerki do prania, patyczki
i pudełko po butach z pewnością znajdziecie w swoim domu.
Piłkarzyki możecie również wykonać w
wersji LEGO, jest to bardziej wymagająca
wersja tej gry, ale z pewnością sobie poradzicie.
WARCABY z nakrętek od butelek, proszę bardzo. Wykorzystując zużyte nakrętki, bierzecie udział w recyklingu
czyli chronicie środowisko. W dowolny
sposób możecie oznaczyć pionki, dzieląc je na dwie drużyny.
Z pewnością rodzice zrobili zapas jedzenia na czas izolacji. Poproście, żeby zostawiali wam puszki po kukurydzy, fasoli lub
innych warzywach. Pomalujcie puszki
lub je oklejcie bibułą i grajcie w KRĘGLE.
Możecie też układać piramidę i strzelać
do nich z procy jak w Angry Birda.
Myślę że w waszym domu znajdziecie również włoskie orzechy, których skorupki możecie wykorzystać
do zrobienia świetnej gry KÓŁKO I
KRZYŻYK.
Jeśli macie duży zapas klocków LEGO spróbujcie zbudować LABIRYNT, którym
można się bawić na różne
sposoby. Mogłabym wymienić ich tutaj kilka, ale pozostawiam to wam, sami wymyślcie warianty tej gry.
Przy użyciu flamastrów i dużej
kartki lub kilku sklejonych razem kartek A4 zachęcam was
do zrobienia dowolnej GRY
PLANSZOWEJ, której tematem
może być wasz ulubiony film
lub bajka. Na zdjęciach wykonane przeze mnie i mojego syn-

ka kilka lat temu gry planszowe
inspirowane filmami JUMANJI
oraz SPIDERMAN.
Miłego tworzenia i świetnej zabawy podczas grania wam życzę.
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. stolica Algierii
2. belka do zwisów
3. wzrost napięcia akcji
w dramacie
4. miasto w Huang Ho
5. wzmaga syntezę białek
6. duże małżeńskie
7. żołnierz lekkiej jazdy
8. ... siwo, zimny prąd
na Pacyfiku
9. wypływa z wulkanu
10. stolica Turyngii
11. ozdobione firaną
12. zabawa na ... dwa
13. nordycki praolbrzym
14. pula w grze w karty
15. kreska na narzędziu
pomiarowym
16. potrzask na ptaki
17. „śliwka” na czole
18. australijski nielot
19. ischias
20. w nich slajdy
21. przysiady w takt muzyki

22. niezgrabny powóz
23. typ krateru wulkanicznego
24. żołnierska skarpeta
25. osobliwość, cudo
26. w piosence jej nie wypada
27. ze szczypiorem
28. baśniowy skarbiec
40 rozbójników
29. zawsze zielone drzewo
30. stan w USA
31. stolica Arabii Saudyjskiej
32. dekonspiracja
33. druga wyspa Japonii
34. założyciel
stowarzyszenia Oratorianów
35. strome wybrzeże morskie
36. Przesmyk Koryncki
37. Akira, odtwórca jednej
z głównych ról w filmie „Ran”
38. mizerak, chudziak
39. miasto w stanie Nowy Jork
40. dacza na lato
41. wieczorem w oborze
42. plastikowe auto
43. źrebak z polskiego serialu

44. urządzenie, przyrząd
45. kation lub anion
46. smaczne jabłko
47. prowincja i miasto
w środkowych Włoszech
48. konfederacja, liga
49. siostra syna
50. „... - floresy”
51. napój marynarzy
52. konkurent „Ariela”
53. brak rozumu, bzik
54. dolna część pieca hutniczego
55. ... „King” Cole.
Poziomo:
56. z pieca spadło
57. samochód na lince
58. dawny dworzec
59. słynny włamywacz,
mistrz charakteryzacji
60. „... Wania” Czechowa
61. część seta w tenisie
62. mniejsza od powiatu
63. ekshaustor
64. pudełko u pasa Japończyka
65. gatunek rumianku

66. drażetka
67. Nikołaj P., ros. reżyser
i scenograf
68. wielkanocne ciasto
69. bawół z Celebesu
70. samochód z Rumunii
71. ... Mickiewicz
72. ... dwa, trzy
73. pospolita bylina
o żółtych kwiatach
74. sztuka po łacinie
75. awanturnik
76. pokonał Goliata
77. grupa sędziów
78. wyspa w atolu Bikini
79. pas przy kimonie
80. sejf
81. miasto na Żuławach
82. lądowy stawonóg
83. kreza
84. kompozytor
„Wesołej wdówki”
85. 100 paise
86. daszek
87. Arvo (ur.1932), fin. działacz

komunistyczny
88. Przybora ze znanego kabaretu
89. mózgu lub słoneczny
90. bywa z bronią w ręku
91. rodzaj sklepu
92. najstarszy syn Ludwika
I Pobożnego
93. masyw na Saharze
94. tafle lodu
95. Maurenn, amer.tenisistka,
3-krotna mistrzyni Wimbledonu
96. Irlandia
97. leń, próżniak
98. miasto w Niemczech
(Nadrenia pn.- Westfalia)
w Zagłębiu Ruhry
99. kwasy w komórce
100. rodzaj grzyba
101. grzybki w occie
102. konny pododdział Kozaków
103. ... Sumac, piosenkarka
104. między parami a trójką w
pokerze.
PODPOWIEDŹ:
HAGEN,
LNICZ,
MAAR, RIETI, WEIMAR, WOKSAL
91 573 09 96

1
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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

Babka budyniowa
Składniki:

4 jaja
3/4 szklanki cukru
3/4 szklanki oleju
1 łyżeczka cukru z wanilią
4 budynie (śmietankowe
lub waniliowe, o wadze 40 g
każdy)
3 łyżki mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka soku z cytryny

Wykonanie

Jaja ubijamy z cukrami do

białości (powinny przynajmniej podwoić swoją objętość), a następnie stopniowo
dodajemy pozostałe suche
składniki (można je wcześniej wymieszać ze sobą) na
przemian z olejem, na koniec wlewamy sok z cytryny. Formę do babki smarujemy masłem i posypujemy
bułką tartą. Przelewamy ciasto i pieczemy ok 45 minut
w 180 st. C do tzw. suchego
patyczka.

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

14

5 0 g r za

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

Nr 23 (2063)

s ł ow o

NIERUCHOMOŚCI
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
30 arów działka z warunkami zabudowy w Kościuszkach. Tel. 508 211 575
Cisewo działka pod zabudowę od 22 arów cena 38
zł/m2. 501 307 666
Linówko, 5000 m2 działka pod zabudowę. 660 206
833
Sprzedam działki pod zabudowę ok. 1000 m2 w
Nowogardzie przy Asnyka. Tel. 501 307 666
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
Skuter Meyra City liner
E-415, sterowanie lewo i
prawostronne sprzedam.
502 228 457
Sprzedam opony letnie Vredestein Sportrac 215/50
R17, 4 szt, tel. 605 522 340
Kupię fotel kierowcy do
Mercedesa 124 rok produkcji 1993. Tel. 605 576 908
Sprzedam 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
• Ziemniaki paszowe. 608 01
39 95
• Sprzedam 13 ha ziemi ornej, kombajn Volvo S830
– 3 m, siewnik , rozsie-
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•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

wacz 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
• U
s
ł
u
g
i
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.
515-716-908
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
737-489-914
Zatrudnię
kierowcę C+E - Niemcy- wschodnie. Zakwaterowanie, umowa i stawki niemieckie,
system pracy 2/1 i inne.
Tel. 0049 179 3405
475 lub sms- oddzwonię.
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 murarza i pomocnika. Tel  501 549 756
Pracowników
budowlanych, betoniarzy, zbrojarzy
zatrudnię. Tel. 694 440 205
Do dociepleń z doświadczeniem i do pomocy, umowa o pracę. Tel. 782 860 130

Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

• Praca w Szwecji/okolice Goteborg. Szukam stolarzy/
budowlańców do pracy w
Szwecji. Wszelkie informacje pod nr telefonu: +46 762
18 55 66 – Daniel
• Zatrudnię elektryków mogą
być emeryci cały, pół, ćwierć
etatu praca na budowie lub
w warsztacie. Tel. 606 824
461
•

•
•
•
•

•
•
•

•

INNE
Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: Niemcy,
Holandia, Austria, Anglia,
Belgia, Norwegia. Tel. 71
385 20 18, 601 759 797
Sprzedam płyty warstwowe. Tel. 507 893 890
Kupię stare polskie komiksy
i literaturę polską. Tel. 790
716 816
Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
Sprzedam 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 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
•

B
A
N
E
tel. 91 577 2007
R
Y
J

E
NI

A

T
AJ

N

z projektem

z dostarczeniem

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

Wójt Gminy Stargard
informuje
o wywieszeniu od dnia 31 marca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stargard przy ul. Rynek
Staromiejski 5 wykazu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 99, położonej w obrębie Pęzino,
przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym (użyczenie pomieszczeń kuchennych znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej w Pęzinie).
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Stargardzie Osiedle Zachód A7
ogłasza przetarg nieograniczony na remont chodników,
schodów i wykonanie utwardzeń terenu na Osiedlach
Stare Miasto i Chopina w Stargardzie. SIWZ można nabyć w biurze Administracji Os. Stare Miasto po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020 4867 0000 1702 0004
1814. Dodatkowe informacje pod nr ( 91/834-55-92
lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy składać
do 15.04.2020r. do godz. 830 w sekretariacie SM. Otwarcie ofert 15.04.2020r. o godz. 900.
Zarząd SM

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
91 573 09 96
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3-9.4.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

ZATRUDNI

03.04.2020 r.
„Cefarm 36,6”
ul. Piłsudskiego 9
tel.91-577-17-68
04.04.2020 r.
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT
tel: 91 39 22 165
91 573 09

05.04.2020 r.
„Nowa” ul. M. Reja 5a
tel.91-577-59-90

mgr farm.

06.04.2020 r.
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
07.04.2020 r.
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
08.04.2020 r.
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel.91-578-13-29
09.04.2020 r.
„Centrum”
ul. Czarnieckiego 1e
tel.91-834-00-05

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

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

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

tel. 697 174 369

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

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

Marcin Brański
Rafał Kowalczuk
Michał Padiasek

Sekretariat
Dorota Mariańska
Kolportaż
Leszek Gulak

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

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

Sprzedam maszyny tartaczne

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

Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759

Zakres obowiązków:
• klasyfikacja, kompletowanie i ewidencja dokumentów księgowych,
• wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
• wprowadzanie płatności do realizacji w systemach bankowości elektronicznej,
• realizacja procesu windykacji należności od klientów firmy,
• sporządzanie bieżących informacji finansowych i rozliczeniowych
na potrzeby Kierownictwa Firmy.
Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe – w zakresie rachunkowości,
• Doświadczenie w pełnej księgowości - 2 lat,
• Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i innych, które są niezbędne
do samodzielnej pracy na zajmowanym stanowisku, przy obliczaniu
zobowiązań podatkowych,
• Bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych,
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Wiedza z zakresu kadr i płac będzie dodatkowym atutem,
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• samodzielną i ambitną pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• szansę poszerzania wiedzy i doświadczenia w różnych obszarach,
Miejsce pracy: Maszewo
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV wraz
z listem motywacyjnym na adres:
jk@agro-business.pl z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko Księgowa ”

ZATRUDNI

Specjalista ds. logistyki / Spedytor / Logistyk
Opis stanowiska :
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna
za kompleksową organizację pracy taboru transportowego.
Zakres obowiązków :
• planowanie i organizowanie transportu oraz prowadzenie
związanej z nim dokumentacji
• monitoring i nadzór nad realizowanymi zleceniami
• rozwój bazy klientów i przewoźników
Oczekiwania :
• wykształcenie kierunkowe, preferowane wyższe (atutem będzie
wykształcenie związane z transportem, logistyką etc.),
• doświadczenie w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym,
• znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację,
będzie dodatkowym atutem,
• komunikatywność i zdolności interpersonalne,
• odporność na stres, odpowiedzialność za powierzone i wykonywane zadania,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Oﬃce (szczególnie Excel),
• Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy :
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
Rodzaj pracy: Pełny etat

TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
Wykończenia wnętrz, układanie kafelek, szpachlowanie,
malowanie, montaż płyt gipsowych, paneli podłogowych.
Wieloletnie doświadczenie.

Tel. 609-007-154

KOSIARKI TRAWNIKOWE
TRAKTORKI, KOSY,
GLEBOGRYZARKI
Kupuj u profesionalisty - 25 lat na rynku

Serwis - Doradztwo - Kredyty - Części
MTD, Stihl, Stiga - PHU „SWISSPOL”
Stargard, Strachocin 44a - tel. 91 577 52 03
Stargard, ul. Czarnieckiego 10 - tel. 91 578 61 11
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Nagrodzono twórców kultury
Poznaliśmy nazwiska stargardzian, którzy w 2019 r. wyróżnili się działalnością kulturalną.
To artyści tworzący zarówno w naszym mieście, jak i reprezentujący Stargard na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Nagrodzono także ambasadorów i kreatorów kultury. Jak
co roku uzdolnieni ludzie z naszego miasta otrzymali również stypendia artystyczne.
W związku ze stanem epidemicznym prezydent Rafał Zając ze swoją zastępczynią Ewą Sową przekazali zwycięzcom gratulacje przez internet. - W tym szczególnym czasie
życie kulturalne miasta może się wydawać czymś odległym. A jednak w
ubiegłym roku w Stargardzie działo
się naprawdę dużo. Z radością nagradzamy tych, którzy swoją twórczością wzbogacali naszą codzienność. Jesteście naszą nadzieją na
przyszłość. Kiedy wszystko wróci do
normy, także dzięki wam będziemy
mogli oderwać się od tych trudnych
momentów. Jestem przekonany, że
stargardzcy artyści wrócą do nas z
nową energią i kolejnymi świetnymi
pomysłami – mówił prezydent Rafał
Zając.
Nagrody otrzymali:
Młody Artysta – Hanna Bytniewska-Judasz – II nagroda w
Międzynarodowym
Konkursie

Graficznym we Włoszech (linoryt
walorowy).
Artysta/Twórca – Daniel Ziomko – I nagroda podczas 6th
International Chamber Music Competition, udział w półfinale Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, recital fortepianowy podczas festiwalu Gdańscy Pianiści Miastu. Kreator Kultury – Parafia p.w. NMP Królowej Świata w
Stargardzie – koncerty w kolegiacie:
Krzysztofa Meisingera, Orkiestry
Camerata Stargard, Sumi Jo, Chóru
Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie; organizacja Jarmarku u
Królowej Świata.
Ambasador Kultury – Tomasz Lewandowski – pianista, klawiszowiec,
kompozytor aranżer, zdobywca
m.in. 2 Fryderyków (z zespołem

Ørganek).
Wydarzenie Kulturalne Roku
– Wieczór z Majką C. – benefis
Majki Cierockiej zorganizowany
przez przyjaciół i wychowanków artystki.
Nagroda okolicznościowa – Jubileusz 30-lecia Zespołu Tanecznego APLAUZ – przez cały
okres
działalności
członkinie
grupy zajmowały czołowe lokaty w
konkursach tanecznych o randze
wojewódzkiej, ogólnopolskiej i
międzynarodowej.
Stypendyści to: Daria Anasiak,
Dominika Lewandowska, Wiktoria
Krakowiak, Nailah Kay Vitha, Wojciech Gurak, Marcin Rakowski, Julia Iwanciw, Daniel Ziomko, Hubert
Tomczak, Marcin Tomasz Momot,
Natalia Leszczyńska.
Łączna pula nagród i stypendiów
to prawie 59 000 zł.
Info UM/opr red

Kolaż zdjęć - Zespół Taneczny Aplauz, T. Lewandowski, H. Bytniewska-Judasz, D. Ziomko

Zadbano o murawę na Ceglanej
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Zasady pobierania
worków BIG BAG
W związku z zamknięciem EKOPUNKTU i Biura Obsługi Mieszkańców istnieje możliwość pobrania worków
typu BIG BAG na odpady remontowe.

W MPGK istnieje możliwość pobierania worków typu BIG BAG na odpady remontowe

Procedura pobrania worków dla nieruchomości objętych systemem: 1) Wypełnienie
OŚWIADCZENIA i odesłanie
na adres mailowy biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl lub dostarczenie osobiście do Zakładu Oczyszczania Miasta ul. Bogusława IV 15 (pozostawienie
wniosku w punkcie na portierni). 2) Po pozytywnej weryfikacji (przysługujący limit) zostanie wystawiona faktura za usługę transportową oraz zostanie
podany termin odbioru worków.
W przypadku braku przysługującego limitu (o czym zostanie
poinformowany wnioskodawca) należy postępować zgodnie z
procedurą pobrania worków dla
nieruchomości nieobjętych systemem. 3) Odbiór zapełnionych
worków typu BIG BAG należy
zgłosić telefonicznie 91 577 01
69 lub mailowo biuro.obslugi@
mpgk.stargard.pl
Procedura pobrania wor-

ków dla nieruchomości nieobjętych systemem: 1) Zgłoszenie
zapotrzebowania na worki BIG
BAG na adres mailowy biuro.
obslugi@mpgk.stargard.pl lub
dostarczenie osobiście do Zakładu Oczyszczania Miasta ul.
Bogusława IV 15 (pozostawienie wniosku w punkcie na portierni). 2) Po odbiorze zgłoszenia zostanie wystawiona faktura za worki BIG BAG w kwocie
….. oraz zostanie podany termin odbioru worków. 3) Odbiór zapełnionych worków typu
BIG BAG należy zgłosić telefonicznie 91 577 01 69 lub mailowo biuro.obslugi@mpgk.stargard.pl
Worki typu BIG BAG będą
wydawane od poniedziałku do
piątku od godz. 16.00 do godz.
18.00 przy portierni przy ul. Bogusława IV 15 za okazaniem dokumentu tożsamości.
Info MPGK

OGŁOSZENIE

Trawiaste boiska przy ul. Ceglanej zostały odświeżone. Dosiano też 300 kg trawy, dzięki czemu będzie ona jeszcze bardziej gęsta i zwarta.
Jednym z zabiegów jest skaryfikacja, czyli usuwanie zalegającego filcu. Gleba jest też
nakłuwana, dzięki czemu do
ziemi dostaje się więcej powietrza. Dodatkowo wykonano piaskowanie – piasek
zwiększa przepuszczalność i
porowatość podłoża, a tym samym korzenie traw są silniejsze. Na obu boiskach dosiano łącznie prawie 300 kg trawy. Po wykiełkowaniu nasion
nawierzchnia będzie jeszcze
gęstsza i bardziej komfortowa

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły
się prace na stadionach przy ul. Ceglanej

w użytkowaniu.
Zadbana murawa to bardzo ważny element każdego
boiska piłkarskiego. Ośrodek
Sportu i Rekreacji regularnie
przeprowadza specjalistyczne
zabiegi pielęgnacyjne. Wykonywane są też nawożenia dostosowane do potrzeb gleby w
tym miejscu. Boiska przy ul.
Ceglanej są odświeżane po zimie oraz na jesień – po najintensywniejszym użytkowaniu
w sezonie.
Info UM/opr red

91 573 09 96

