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MOPS

Z powodu pandemii pojawiły
się nowe osoby, które trzeba
otoczyć opieką
Epidemia spowodowała, że MOPS musi objąć zakresem swojej pracy kolejne grupy
osób, które w normalnych warunków nie korzystały z pomocy Ośrodka. Jednakże, jak
zapewnia p.o. dyrektora Elżbieta Mielowska, w wyniku zaistniałej sytuacji nikt, kto do
tej pory korzystał z usług Ośrodka nie pozostaje bez pomocy.

121
Działająca na stargardzkim rynku firma Brickomarche przekazała pracownikom straży miejskiej maseczki ochronne. - Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten prezent. Strażnicy wykorzystują środki
ochrony osobistej w codziennej pracy. Dostarczamy bowiem żywność
mieszkańcom, którzy nie mogą opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Reagujemy na sygnały o grupowaniu się osób, które nie stosują
się do istniejących ograniczeń – informuje stargardzka Straż Miejska. Dzięki podobnym gestom strażnicy mogą wykonywać swoje
obowiązki względem naszej społeczności będąc spokojniejsi o własne zdrowie.

Straż miejska rozdaje maski
Kilkaset maseczek ochronnych trafi w ręce stargardzian
powyżej 65. roku życia. To kolejny pomysł miasta na ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ten – jak wiadomo
– jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych. Specjalnie z myślą o nich wprowadzono m.in. nowe zasady w sklepach. Między 10:00 a 12:00 obsługiwane są wyłącznie osoby
powyżej 65 lat.
W tych godzinach funkcjonariusze Straży Miejskiej rozdają klientom maseczki ochronne.
Najstarsi stargardzianie otrzymają w sumie kilkaset masek.
To jedna z najprostszych form
ochrony przed zakażeniem.
Podczas epidemii zwłaszcza seniorzy muszą szczególnie dbać
o swoje zdrowie. W sklepach
są dostępne jednorazowe ręka-

wiczki, a dzięki wsparciu miasta osoby starsze otrzymają także maseczki. Dotyczy to zwłaszcza klientów sklepów wielkopowierzchniowych. Strażnicy
w tym tygodniu pojawiają się w
najpopularniejszych marketach
w Stargardzie.
Zgodnie z zaleceniami osoby starsze powinny – w miarę możliwości – unikać wychodzenia na zewnątrz. Planując
przedświąteczne zakupy, warto, by mieszkańcy powyżej 65.
roku życia wybrali się do sklepów między 10:00 a 12:00. To
specjalne godziny przeznaczone
właśnie dla seniorów. Jak podkreślają eksperci, ograniczenie
kontakt z innymi ludźmi to najlepszy sposób na walkę z epidemią koronawirusa.

WAŻNA INFORMACJA DLA
SAMOTNYCH SENIORÓW!
Osoby po 65. roku życia, samotne, mające problemy z poruszaniem się, mogą liczyć na pomoc w zrobieniu drobnych, niezbędnych zakupów. Aby skorzystać z tej formy
wsparcia trzeba zadzwonić do Straży Miejskiej, tel. 986
i 91 577 50 90. Pomoc jest dostępna od poniedziałku do
piątku od 8:00 do 21:00 i w soboty oraz niedziele od 8:00
do 14:00.
W załatwieniu codziennych spraw pomagają także harcerze. Druhowie i druhny zrobią najpotrzebniejsze zakupy
i wykupią leki w aptece. Można się z nimi skontaktować
telefonicznie: Krystyna – 603 254 969, Sylwia – 505 571
383, Łukasz – 535 634 888, Piotr – 794 055 912 lub napisać e-mail na adres: stargard@zhp.pl.

MOPS musi wyjść z pomocą także do tych, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji, a wcześniej nie musieli
korzystać z pracy Ośrodka

- Obsługujemy wszystkie osoby,
tzn. te, które stale są pod naszą opieką, ale również te, które obecnie, w
związku z pandemią, znalazły się w
nowej sytuacji, czyli muszą odbywać domową kwarantannę – zaznacza zastępca dyrektora E. Mielowska - We współpracy ze Strażą Miejską i Policją, staramy się realizować
wszystkie bieżące potrzeby. Dotyczy
to głównie codziennych zakupów
żywności, ale i zakupu energii, realizacji recept, oraz różnego rodzaju
innej pomocy. Ponadto oferujemy
także wsparcie psychologiczne; jest
u nas w tym celu zespół terapeutów.
Ograniczyliśmy do minimum kontakt bezpośredni z naszymi klientami, a sprawy urzędowe próbujemy załatwiać w inny sposób, np. z
wykorzystaniem poczty e-mailowej,
poczty tradycyjnej czy kontaktu telefonicznego. Jest też wykonywana
duża praca Ośrodka z rodzinami
tych osób w celu uświadomienia
konieczności roztoczenia nad nimi
opieki, zwłaszcza w tym szczególnym czasie pandemii – wyjaśnia.

- Te osoby, które nie mogą wyjść,
i które do tej pory miały świadczoną
obsługę opiekuńczą przez nasz ośrodek, to oczywiście pozostają objęte
opieką w swoich w środowiskach.
Staraliśmy się przy maksymalnym
uaktywnieniu rodzin tych osób dla
bezpieczeństwa ograniczyć ilość
środowisk, którym świadczymy tę
pomoc, natomiast do tych osób,
które są samotne pomoc świadczona jest stale. Z tym że forma tej pomocy się zmieniła, bo łatwiej jest
dowiedzieć się w danym środowisku czego potrzebuje dana osoba
niż przez kontakt telefoniczny – dodaje.
- Pojawiły się też nowe osoby, które do tej pory nie korzystały z pomocy społecznej bo sobie radziły.
A teraz ze względu na wprowadzone ograniczenia mają zarówno barierę psychologiczną, jak lęk i świadomość, że należą do grupy bardziej narażonej na zachorowanie,
bo cierpią dla przykładu na różnego
rodzaju choroby, które w przypadku zakażenia koronawirusem mogą

wpłynąć na znaczne pogorszenie
stanu zdrowia, stanowiąc schorzenia współistniejące. Trudność w
tym przypadku polega na tym, ze
musimy rozpoznać nowe środowiska, które należy objąć oferowaną
przez nas pomocą – podkreśla.
Jak informuje p.o. dyrektora E.
Mielowska, MOPS wprowadził
również szereg rozwiązań mających
na celu maksymalną ochronę swoich pracowników - Przeprowadzamy szkolenia pracowników odnośnie ich pracy w czasie epidemii.
Różne polecenia instruktażowe są
wydawane praktycznie codziennie, aby zachować także wewnątrz
ośrodka zalecane wymogi bezpieczeństwa. A więc dla przykładu, tak
zorganizowaliśmy pracę w ośrodku,
by zachować odległość 2 metrów.
Przeprowadziliśmy także szkolenie,
żeby używać maseczek, rękawiczek
i środków dezynfekcyjnych kiedy
udajemy się do środowisk, którym
niesiemy pomoc – dodaje.
(ps)

Harcerze pomagają seniorom
Samotni seniorzy ze Stargardu mogą otrzymać kolejne wsparcie w zrobieniu niezbędnych zakupów czy realizacji recept na leki. Tym razem z inicjatywą wyszedł Hufiec ZHP.
Harcerze dołączyli do strażników miejskich i pracowników pomocy społecznej, którzy
pomagają potrzebującym w tym szczególnym czasie.
W związku z epidemią koronawirusa osoby starsze, schorowane, a także z osłabioną odpornością powinny unikać wychodzenia na zewnątrz. Najbezpieczniej żeby pozostali w domach. W
załatwieniu codziennych spraw
mogą liczyć na pomoc m.in. harcerzy. Druhowie i druhny zrobią
najpotrzebniejsze zakupy i wykupią leki w aptece. Można się z
nimi skontaktować telefonicznie:
Krystyna – 603 254 969, Sylwia

– 505 571 383, Łukasz – 535 634
888, Piotr – 794 055 912 lub napisać e-mail na adres: stargard@
zhp.pl.
Podobnego wsparcia udzielają
seniorom i swoim podopiecznym
pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.
Warto również przyłączyć się do
tego typu działań. To bardzo proste – podczas zakupów lub wizyty w aptece można przepuścić

w kolejce pracownika MOPS-u
lub strażnika miejskiego. Dzięki szybszemu załatwieniu sprawy
każdego dnia dotrą do większej
liczby potrzebujących. Funkcjonariuszy łatwo poznać po mundurach, podobnie jak harcerzy,
a każda osoba z ośrodka pomocy społecznej posiada w widocznym miejscu imienny identyfikator z kodem kreskowym.
Info UM/opr red

91 573 09 96
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Coraz trudniejsza sytuacja w domach pomocy społecznej na terenie kraju

Jak radzi sobie nasz DPS w obliczu pandemii?
W ostatnim czasie doszły do nas niepokojące informacje o powstaniu ognisk Covid-19 w wielu DPS-ach na terenie kraju, dla przykładu w Tomczycach w województwie mazowieckim, gdzie 60 podopiecznych i 9 pracowników wraz z dyrektorem jest zakażonych koronawirusem. Po-dobnie jest w
m.in. w Jakubowicach, gdzie w tamtejszym DPS zarażonych jest co najmniej 18 mieszkańców i 13 pracowników, zaś w DPS w Skarżysku-Kamiennej
koronawirusa stwier-dzono u 3 mieszkańców i jednego pracownika. W związku z tym, także czytelnicy Dziennika Stargardzkiego zwrócili się do nas
z pytaniami, na ile bezpieczni są zarówno mieszkańcy jak i pracownicy naszego DPS, który znajduje się w Dolicach.
- To, co widziałem z przekazów medialnych w DPS w Tomczycach na Mazowszu jest naprawdę przerażające. Tam ponad 60 osób, podopiecznych i
pracowników wraz z dyrektorem, ma koronawi-rusa. Chorym nie miał już kto podać leków. Personel po kilku dobach
pracy jest wyczerpany. Na szczęście pomoc zewnętrzna dotarła. Podobnie niepokojące informacje docierają z innych DPS-ów na terenie kraju – mówił w
rozmowie z redakcją Dziennika nasz czytelnik – W związku
z tym chcia-łem poprzez redakcję zapytać, czy nasz DPS, który podlega pod powiat, jest bezpieczny. Nie chciał-bym, żeby
podopieczni i personel dolickiego DPS musieli przeżywać to
samo. Czy DPS jest wystar-czająco zabezpieczony – pytał z troską ale również z zrozumiałą w
takiej sytuacji emocją jeden z
naszych czytelników.
Skierowaliśmy więc pytania
do dyrektor powiatowego DPS
w Dolicach pani Oli Stereńczak
odno-śnie tego, jakie powstały w
związku z epidemią utrudnienia
w funkcjonowaniu DPS? Jakie
procedu-ry zostały wprowadzone w życie z powodu obecnej sytuacji? Czy na terenie DPS wyznaczono miej-sce kwarantanny, gdyby doszło do wystąpienia
wśród podopiecznych czy per-

sonelu zakażenia COVID-19?
Na jakie formy wsparcia, czy to
ze strony jednostki prowadzącej, czyli powiatu, lub ze strony
innych podmiotów, mógł do tej
pory liczyć DPS Dolice w związku z epidemią i czy wpro-wadzono zakaz odwiedzin? Jeśli
tak, to na jaki okres? Jeśli nie, to
jakie środki ostrożności zostały
wprowadzone w czasie odwiedzania podopiecznych?
Potrzeby bytowe zabezpieczane na bieżąco
W odpowiedzi na powyższe
pytania dyrektor Ola Stereńczak
informuje - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach na bieżąco
zabezpiecza potrzeby bytowe i
opiekuńcze mieszkańców. Zapewniona jest opieka pielęgniarska oraz kontakt z lekarzem rodzinnym. W dużej mierze jest to
kontakt telefoniczny ale też, jeżeli jest to niezbędne pani doktor przyjeżdża na miejsce –
mówi dyrektor.
- Ci pracownicy, którzy nie
mają opieki dla swych dzieci do
8 roku życia korzystają z przysługującej im 14 dniowej opieki
ale też w weekendy, kiedy mogą
tę opiekę zapewnić – przychodzą do pracy. Aktualnie sytuacja kadrowa jest dobra. Niemniej wszyscy pracujemy w dużym stresie. Od dnia 5 marca b.r.
Dom jest zamknięty dla osób z
zewnątrz do odwołania. Nieste-

ty rodziny nie mogą odwiedzać
naszych mieszkańców. Mogę jedynie zapewnić, że nasi mieszkańcy mają dobrą opiekę, kuchnia pracuje normalnie. Mieszkańcom robimy wszystkie niezbędne zakupy, w tym potrzebne leki.
Pracownicy zobowiązani zostali do zachowania ostrożności
w swych kontaktach poza pracą.
Codziennie są "przepytywani"
na tę okoliczność. Przy wejściu
do pracy mają mierzoną temperaturę, dezynfekują ręce, zmieniają ubranie, ubierają rękawiczki jednorazowe oraz uszyte
w tut. terapii zajęciowej maseczki i dopiero przystępują do pracy. Wprowadzono wewnętrzne
uregulowania w zakresie sposobu postępowania w sytuacji gdy
mieszkaniec wraca ze szpitala.
Jest on izolowany, obserwowany a personel stosuje reżim sanitarny w kontakcie z taką osobą.
Wszystko po to aby minimalizować ryzyko ewentualnego zarażenia wirusem. Wprowadzono zalecenia Ministra Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej w
sprawie sposobu postępowania
w przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem i ewentualnej kwarantanny. Na bieżąco jesteśmy w kontakcie z Zarządem Powiatu Stargardzkiego
oraz Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie uzupełnia-

Złamali zakaz gromadzenia
się i zostali ukarani
Stargardzcy policjanci patrolując ulice naszego miasta sprawdzają, czy wszyscy stosują się do
obowiązujących przepisów w związku z epidemią. Niestety zdarzają się przypadki, w których
nie wszyscy rozumieją powagę sytuacji i narażają na ryzyko zarażenia siebie i innych.
Pod koniec marca stargardzcy policjanci otrzymali zgłoszenie o grupie 4 osób, która przebywała w rejonie Oś. Zachód.
Przybyli na miejsce funkcjonariusze zastali młodzież, która
nie stosowała się do obowiązujących przepisów. Wśród tych
osób były dwie osoby nieletnie
w wieku 15 i 16 lat. Pozostałe
dwie osoby to 18 i 22 latek.
Na 18 i 22 latka policjanci zgodnie z obowiązującymi
przepisami gromadzenia się w
grupie powyże 2 osób nałożyli mandaty karne w kwocie 500
redakcja@dziennikstargardzki.pl

złotych. Na miejsce interwencji
zostali wezwani rodzice nieletnich, w ich sprawie skierowane
zostaną wnioski do Sądu Rejonowego w Stargardzie III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
Informacja o złamaniu przepisów przesłana została także
do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stargardzie. Według obowiązujących przepisów kara jaką mogą
ponieść te osoby to grzywna od
5 do 30 tysięcy złotych.
Od 24 marca br. po wprowadzeniu nowych zasad policjanci

skupiali się głównie na pouczaniu i przypominaniu o zasadach
bezpieczeństwa. Przez urządzenia głośno mówiące były i są podawane komunikaty o pozostaniu w domu i wychodzeniu tylko z ważnych powodów. Zdecydowana reakcja na osoby nie
stosujące się do obowiązujących
przepisów ma na celu uświadomienie wszystkim z jakim zagrożeniem mamy do czynienia.
podkom. Krzysztof
Wojsznarowicz

Nasz DPS, który znajduje się w Dolicach na chwilę obecną nie przeżywa jakichś
poważniejszych utrudnień, choć jak informuje dyrektor, wszyscy pracują w dużym
stresie

nia środków ochrony osobistej –
zaznacza dyrektor placówki.
Jest pomoc, także z zewnątrz
- Wszyscy żyjemy w ogromnym stresie, a my w szczególności bo odpowiadamy za zdrowie
i życie osób powierzonych naszej pieczy. Pragnę serdecznie
podziękować naszym pracownikom, którzy codziennie z pełnym zaangażowaniem i oddaniem dbają o wszystkie potrzeby
naszych mieszkańców. Serdecznie dziękuję naszym lekarzom
z miejscowej Przychodni: doktor Joannie Boczkowskiej i doktor Anicie Żółtowskiej-Duda za
to, że o każdej porze dnia i nocy
możemy liczyć na Ich wsparcie i poradę. Podziękowania
dla Koła Gospodyń Wiejskich
"Mała Ina" w Przewłokach za
uszyte maseczki a dla Gminne-

go Centrum Kultury w Dolicach
za pośrednictwo i pamięć o nas.
Naszą sytuacją zainteresowała
się również 14 Brygada Wojsk
Obrony Terytorialnej z siedzibą
w Szczecinie-Podjuchach oferując wsparcie w zakresie środków ochrony we współpracy z
Wojewodą Zachodniopomorskim. Na chwilę obecną w jednorazowe środki ochrony osobistej zaopatrzy nas lokalna firma FILTER ze Stargardu a Powiat Stargardzki przekaże dodatkowe środki finansowe na
ten cel. Dziękujemy wszystkim
za wsparcie i pomoc. Życzymy
zdrowych i spokojnych Świąt
Wielkanocnych – mówi w rozmowie z Dziennikiem dyrektor
Ola Stereńczak.
Piotr Słomski
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W ponad miejscach wykonają oznakowanie poziome

Prezydent do mieszkańców

W sumie 14 tys. m2 do pomalowania

W tej trudnej sytuacji przygotowujemy rozwiązania

Zgodnie z zamówieniem ogłoszonym przez Urząd Miejski w Stargardzie, do 31 maja ma zostać wykonane oznakowanie poziome ulic w Stargardzie.
W sumie w ponad 150 lokalizacjach oznakowanie poziome zostanie odświeżone, lub powstanie nowe, do pomalowania przewidziano aż 14 tys. m2.
Dodatkowo drugi etap zadania przewidziano do końca września b.r.

Mieszkańcy Stargardu każdego dnia muszą odnajdywać się w nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. W związku z epidemią koronawirusa pojawiają się liczne pytania. Wątpliwości dotyczą różnych aspektów życia. Na problemy stargardzian odpowiadał prezydent Rafał Zając. Za
sprawą odpowiedzi prezydenta mieszkańcy mogli dowiedzieć się m.in. jak zostanie przeprowadzona rekrutacja do przedszkoli, czy miasto planuje
zabezpieczenie dla mieszkańców maseczek ochronnych oraz o pierwszych mandatach za łamanie przepisów o gromadzeniu się.

W kolorze czerwonym przejście dla pieszych pomalowane zostanie m.in. przy Placu Majdanek

Do końca marca w Urzędzie
Miejskim w Stargardzie można było składać oferty na wykonanie oznakowania poziomego ulic miejskich w Stargardzie. Zamówienie obejmowało
wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z odtworzeniem oznakowania poziomego metodą cienkowarstwową, na
ulicach miejskich w terminie do
31 maja 2020 roku, a następnie
powtórzenie malowania na wyznaczonych przejściach dla pieszych oraz w miejscach natężonego ruchu drogowego we wrześniu 2020 roku. W skład tych

prac mają wchodzić m.in.: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót; przygotowanie i dostarczenie materiałów; oczyszczenie podłoża (nawierzchni); przedznakowanie
w przypadku wykonywania nowych oznakowań lub starych
nieczytelnych; naniesienie cienkowarstwowej powłoki znaków
na nawierzchnie drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z
obowiązującymi normami (linie
ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, linie zatrzymania, przejścia dla pieszych,

symbole, a w tym np. miejsca
postojowe dla osób niepełnosprawnych, strzałki, znaki uzupełniające itp.) – o grubości min.
0,6mm; ochrona znaków przed
zniszczeniem przez pojazdy w
czasie prowadzenia robót; usuwanie istniejącego oznakowania
(w sytuacjach tego wymagających); przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. Do
wykonywanych robót zastosowanie mają ogólna specyfikacja
techniczna dotycząca wykonania i odbioru robót związanych
z wykonywaniem oznakowania
poziomego dróg opracowane
przez GDDKiA oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na
drogach. Zastosowanie będzie
miał również wykaz ulic i parkingów objętych odtworzeniem
oznakowania poziomego, wraz
z ulicami przejętymi od Zarządu Dróg Powiatowych, wykaz
przejść dla pieszych na ulicach
ujętych do oznakowania w II
etapie (wrzesień b.r.) oraz wykaz
przejść dla pieszych oznakowa-

Zderzenie aut na Dworcowej
W miniony poniedziałek 6 kwietnia na ulicy Dworcowej doszło do zderzenia dwóch
pojazdów marki Ford.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń Policji kierujący pojazdem
marki Ford wyjeżdżając z ulicy
Mickiewicza nie ustąpił pierwszeństwa kierującej Fordem jadącej ulicą Dworcową. Co doprowadziło do zderzenia pojazdów. Siła uderzenia była tak
duża, że auto jadące ulicą Dworcową zjechało na pobocze, gdzie
uszkodziło słupki na chodniku
oraz skrzynkę gazową.
W pojazdach znajdowały się 4
osoby. Kierująca oraz pasażerka
Forda jadącego ulicą Dworcową
doznały obrażeń ciała i zostały
przetransportowane do szpitala.
Kierującemu oraz pasażerowi Forda wyjeżdżającego z ulicy
Mickiewicza nic się nie stało.
Na miejscu zdarzenia działała policja, straż pożarna, żandarmeria, pogotowie ratunkowe
oraz pogotowie gazowe.

nych grubowarstwowo w latach
poprzednich wyłączonych z zakresu zadania. W sumie oznakowanie zostanie wykonane przy
134 ulicach w Stargardzie, na
parkingach przy przynajmniej
11 stargardzkich ulicach, przy
22 lokalizacjach zostanie wykonane przejście dla pieszych o kolorze czerwonym. Ujęty został
również wykaz ulic, na których
planowana jest zmiana oznakowania: Os. Tysiąclecia (strzałki
kierunkowe), Pl. Wolności (pola
martwe), ul. 11 listopada (oznakowanie ścieżki rowerowej na
kostce i naw. bitumicznej), ul.
Wileńska (linia segregacyjna),
ul. K. Wielkiego (przesunięcie linii P-12 przy ul. B. Krzywoustego oraz likwidacja oznakowania
tymczasowego przy ul. B. Chrobrego), ul. Lotników (wyznaczenie pasa dla pieszych przy pomniku), ul. Strażnicza (miejsce
dla niepełnosprawnych), droga wewnętrzna przy bud. Niepodległości 51. W materiałach
przetargowych ujęty został rów-

nież wykaz przejść dla pieszych
na ulicach ujętych do oznakowania w II etapie: ul. Kard. St.
Wyszyńskiego, ul. J. Piłsudskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. T.
Kościuszki, ul. B. Chrobrego, ul.
Kazimierza Wielkiego, ul. Armii
Krajowej (x 2), ul. Tańskiego, ul.
Traugutta. Jeśli chodzi o orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia, to powierzchnia
oznakowania, której wykonanie
zaplanowano na maj, wynosi 14
400 m2, a w tym oznakowanie w
kolorze białym ok. 12 000
m2, niebieskim 1700 m2,
czerwonym 700 m2. Z kolei powierzchnia oznakowania przejść
dla pieszych wykonywanych we
wrześniu to 1000 m2. Termin
realizacji zamówienia określono do 31 maja 2020 roku, z wyjątkiem powtórnego malowania
wybranych przejść dla pieszych,
dla którego obowiązuje termin
do 30 września 2020 roku.
KR

Prezydent Rafał Zając w miniony poniedziałek odpowiadał na pytania zadawane
przez mieszkańców

Odeszli do wieczności...

Pochówki 9.04.2020
IRENA ŁADYKO, lat 89, zmarła 5.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00 na Starym Cmentarzu
JACEK KARPIŃSKI, lat 39, zmarł 2.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
MARIUSZ DOMAŃSKI, lat 50, zmarł 3.04
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 13.00 na Starym Cmentarzu
Pochówki 10.04.2020
ELŻBIETA PASZNICKA, lat 54, zmarła 3.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00 na Nowym Cmentarzu
STANISŁAWA PALCZYŃSKA, lat 74, zmarła 4.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 12.00 na Starym Cmentarzu
LEKADIA SINICA, lat 94, zmarła 8.04
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 13.30 na Nowym Cmentarzu
reklama

red

Na ulicy Dworcowej doszło do zderzenia dwóch pojazdów marki Ford. Powodem
było nieustąpienie pierwszeństwa. Foto. Stoją!Stargard
91 573 09 96

Pytania można było zadawać
w komentarzach pod postami
na facebookowym profilu miasta oraz na profilu prezydenta. Inną opcję stanowiło wysłanie e-maila na adres: rzecznik@um.stargard.pl. Prezydent
Rafał Zając zwrócił się do stargardzian w transmisji na żywo
w poniedziałek (6 kwietnia) o
godzinie 13:00 na oficjalnym
fanpage’u Stargardu na portalu
Facebook. Pan Ryszard zapytał
dlaczego prezydent Stargardu
nie wydał oświadczenia sprzeciwiającego się przeprowadzeniu wyborów? - Prezydent i samorząd nie organizuje wyborów
i nie podejmuje decyzji o przeprowadzeniu wyborów w Polsce. To decyzje rządu. Co więcej,
jeśli spojrzymy przez pryzmat
przepisów Kodeksu Wyborczego,
to zobaczyczą państwo, że rola
samorządu na podstawie ostatnich wyborów jest stosunkowo
niewielka, to Komisarze Wyborczy organizują wybory, powołują komisje obwodowe, a ostatnia dyskusja na temat wyborów korespondencyjnych pokazuje, że samorząd w ogóle może
być zbędny w procesie wyborczym. Krótko rzecz ujmując, to
nie jest decyzja samorządu, staram się zabierać głos w sposób
odważny w sprawach, które dotyczą moich kompetencji – mówił Rafał Zając. Pan Stanisław i
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Pan Ryszard, a także Pani Małgorzata, Pan Piotr i Pan Grzegorz poruszyli kwestię czy jest
możliwość przekazania przez
miasto maseczek ochronnych
mieszkańcom Stargardu poprzez pocztę lub gońca? Dodatkowo Pan Ryszard podpowiadał, że może warto zaopatrzyć chociażby seniorów. Pani
Małgorzata i Pan Piotr pytali również o możliwość przekazania mieszkańcom rękawiczek. - Nie jestem specjalistą,
ani Ministrem Zdrowia lub epidemiologiem i nie potrafię ocenić, w jaki sposób poszczególne
elementy zabezpieczenia ograniczają, bądź nie ograniczają
transmisji choroby. Natomiast
na dzień dzisiejszy nie ma takiego zalecenia, żeby powszechnie Polacy stosowali te środki
ochrony osobistej. Jeśli chodzi o
rękawiczki mają być one stosowane w sklepach, ale odpowiedzialność do ich zabezpieczenia
spada na sprzedawców, a nie na
klientów. Natomiast jeśli chodzi
o maseczki ochronne, rzeczywiście rozmawiamy z organizacjami pozarządowymi, które
w Stargardzie prowadzą działalność na rzecz osób starszych,
na rzecz seniorów i rozważamy
taką możliwość zabezpieczenia
tej grupy, ponieważ to jest grupa
społeczna szczególnie narażona
na zwiększone ryzyko śmiertel-

ności w przypadku zakażenia.
Jeśli natomiast zostanie w Polsce
wprowadzony powszechny przepis stosowania tego zabezpieczenia w postaci maseczki ochronnej, to będziemy starali się rozważyć czy pomóc mieszkańcom
w wyposażeniu się w maseczki
– zapewniał Prezydent Stargardu. Z kolei Pani Sylwia zapytała
prezydenta czy śluby są odwołane, ze względu na to, że termin ma ustalony na 18 kwietnia. - Nie mogę powiedzieć, że
śluby odbywają się normalnie,
bo tak nie jest. Natomiast w sensie urzędowym te czynności są
wykonywane, nie przewidujemy zmiany postępowania w tym
zakresie, więc można bez obaw
podchodzić do tego terminu.
Natomiast ograniczenia dotyczą
liczby gości, jest to zazwyczaj
para młodych oraz świadkowie,
to jest to grono osób, które może
w takiej uroczystości uczestniczyć – informował Rafał Zając.
Kolejny z mieszkańców zwrócił uwagę na zanieczyszczone
miasto przez zużyte rękawiczki. Pan Stanisław napisał: niech
miasto wystawi kosze na zużyte rękawiczki i maseczki, bo po
użyciu trzeba się ich pozbyć, a
tak walają się po mieście. - Apeluję do wszystkich mieszkańców,
jeśli państwo starają się korzystać z tych środków zabezpieczenia osobistego, to niech wykorzystują kosze uliczne oraz na
odpady komunalne, które każdy
ma przy swoim mieszkaniu, w
odpadach zmieszanych możemy
też przyjmować, odbierać zużyte rękawiczki i maseczki ochronne. Proszę tam wrzucać ten zużyty sprzęt, bo efekt rzeczywiście
jest taki, że niepotrzebnie zanieczyszczamy, a w poczuciu społecznym narażamy innych. Kosz
uliczny jak najbardziej nadaje się do usunięcia rękawiczek i
maseczek – mówił Rafał Zając.
Pani Agnieszka i Pani Karolina
zapytały czy w związku z epidemią rekrutacja do państwowych przedszkoli odbędzie się.
Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy
będzie brana pod uwagę Karta
Mieszkańca, gdyż nie wszyscy
zdążyli ją odebrać. - Co do Karty Mieszkańca, mamy świadomość, że nie wszyscy zdążyli ją
odebrać, wstrzymaliśmy jej wydawanie, oczywiście jeśli tylko
wrócimy do normalnego funkcjonowania będą państwo mogli

dalej karty odbierać. Natomiast
jeśli chodzi o rekrutację, to planowaliśmy ją na maj. Jeśli epidemia będzie się przedłużać, to
oczywiście przejdziemy na rekrutację online – ona jest w tym
wydaniu jak najbardziej możliwa. Możliwa jest też weryfikacja
bycia mieszkańcem Stargardu,
bo przecież to dla mieszkańców
Stargardu przeznaczone są publiczne placówki przedszkolne.
Wówczas pomoże w tym nie tylko Karta Mieszkańca, ale również pierwsza strona złożonego przez was zeznania podatkowego, w której wskazują państwo adres zamieszkania w Stargardzie do celów podatkowych,
czyli ten swój rzeczywisty adres zamieszkania, a nie zameldowania, będzie mógł być podstawą do przyjęcia dziecka do
przedszkola. Jak tylko podejmiemy decyzję jak ta rekrutacja ma
wyglądać, poinformujemy o tym
wszystkich
zainteresowanych

– wyjaśniał prezydent miasta.
Kolejną ważną kwestię poruszył pan Michał, który zapytał
czy służby mogą zwrócić większą uwagę na przestrzeganie zakazu gromadzenia się - Zwracają i będą zwracać i z tym musimy się wszyscy liczyć i musimy
poddać się tym rygorom, które
dotyczą kwarantanny. Pierwsze mandaty już się pojawiły
i to bardzo wysokie, zarówno
dla osób objętych kwarantanną,
jak i dla nas wszystkich, którzy
mamy obostrzenia związane z
przemieszczaniem się. Nie wolno nam w tym czasie korzystać
z wielu miejsc, w związku z tym
i Policja i Straż Miejska (której
praca koordynowana jest przez
Policję zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego) kontrolują wszystkie miejsca
gdzie mogą gromadzić się ludzie
– mówił Rafał Zając.
KR

Wieniawskiego, Nasienna,
Cieplna

Zderzenie dwóch
osobówek
W miniony wtorek 7 kwietnia na Osiedlu Chopina doszło
do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów
osobowych.
Jak poinformował podkom.
Krzysztof Wojsznarowicz ze stargardzkiej Policji do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Wieniawskiego, Nasiennej i Cieplnej.
Kierujący pojazdem marki Fiat
jadący ulicą Cieplną w kierunku
ulicy Wieniawskiego nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu kieru-

jącemu pojazdem marki Volkswagen jadącemu ulicą Nasienną.
W wyniku tego na skrzyżowaniu
ulic doszło do zderzenia pojazdów.
Jak poinformował Krzysztof
Wojsznarowicz w wyniku zdarzenia nikt nie doznał poważnych
obrażeń ciała.

Kierowca Fiata nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy Volkswagena w wyniku czego
doszło do zderzenia pojazdów. Foto. Stoją!Stargard
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Mimo pandemii, ci nadal pracują

Odwołano Stargardzki Budżet Obywatelski na 2021 rok

Kluby sportowe z mniejszymi dotacjami
Można było się tego spodziewać... Ze względu na szerzącą się epidemię i nieprzewidziane wydatki z budżetu miasta związane z walką z wirusem i
zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom, pewnym jest już, że konkurs na projekty w Stargardzkim Budżecie Obywatelskim na 2021 rok zostanie odwołany. Pod dużym znakiem zapytania stoi także możliwość przeprowadzenia inwestycji z SBO, które wygrały przed rokiem. Miasto zmniejszy także dotacje dla stargardzkich klubów sportowych, na które w 2019 roku przeznaczono ponad 3 mln zł.

Realizacja zdecydowanej większości inwestycji z SBO 2020 zostanie zawieszona

Bez SBO na 2021 rok
Trudna sytuacja samorządów
w całej Polsce, związana z walką
z pandemią sprawia, że miejskie
władze muszą podejmować radykalne i niekiedy bardzo trudne decyzje, aby zapewnić miastu
dodatkowe środki finansowe.
Jak udało nam się ustalić, Urząd
miejski w Stargardzie podjął decyzję o tym ,że Stargardzki Budżet Obywatelski na 2021 rok
został odwołany, a realizacja inwestycji, które miały być przeprowadzone w ramach SBO zo-

stanie zawieszona. - W tym roku
nie przeprowadzimy Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego na
2021 rok. Realizacja zdecydowanej większości inwestycji z SBO
2020 zostanie zawieszona – informuje rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego Piotr Styczewski. Przypomnijmy jakie projekty do realizacji w tym roku
wybrali mieszkańcy Stargardu.
Obszar nr 1 – os. Zachód – os.
Letnie: Aktywny kompleks siłowy – siłownia plenerowa wraz z
zagospodarowaniem terenu przy

Szkole Podstawowej nr 10 – 300
000 zł; Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół
podstawowych w centrum „RescueLAB Stargard” – 47 000 zł.
Obszar nr 2 – os. Chopina: Ruch
i zabawa to dla nas ważna sprawa – wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4 – 50 000 zł;
Remont chodnika na ul. Chopina – 300 000 zł. Obszar nr 3 –
Śródmieście: Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) przy ul. S.
Żeromskiego – 300 000 zł; Budki lęgowe dla jerzyków – i komarów mniej – 50 000 zł. Obszar nr
4 – Stare Miasto: Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w
Parku Chrobrego – 150 000 zł;
Kompleks zabawowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr
5 – 150 000 zł; Teatr się robi –
warsztaty międzypokoleniowe z
lalkarstwa – 25 000 zł; Budki lęgowe dla jerzyków – i komarów
mniej – 25 000 zł. Obszar nr 5
– os. Pyrzyckie Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz
rozbudowa osiedlowego placu

zabaw przy ul. Armii Krajowej
– 300 000 zł; Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków nr
13 i 23 – 50 000 zł. Obszar nr 6
– os. Kluczewo-Lotnisko: Bike
park, etap I – miejsce do treningu dla rowerzystów – 300 000
zł; Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Tańskiego – 50
000 zł. Na tą chwilę nie wiadomo jakie przedsięwzięcia miasto
zdoła przeprowadzić, pozostaje
wierzyć, że w każdym obszarze
będzie można zrealizować choćby jedną inwestycje.
Mniej pieniędzy dla
stargardzkiego sportu
W całej Polsce działacze klubów sportowych borykają się z
ogromnymi problemami związanymi z wywołaną koronawirusem przerwą w rozgrywkach, niestety nie inaczej jest w
Stargardzie. Pewnym już jest, że
miasto „obetnie” dotacje dla ponad dziesięciu stargardzkich zespołów sportowych, związane
jest to z tym, że oczywiście za
sprawą pauzy w rozgrywkach,
kluby nie ponoszą tak dużych
kosztów jak w minionych latach.
Póki co Urząd Miejski nie poinformował jeszcze jak duże będą

to cięcia oraz czy wszystkie kluby zostaną potraktowane jednakowo. - Ten rok na pewno będzie
mniej obfity w wydarzenia sportowe o różnej randze i charakterze. W związku z tym koszty ponoszone przez kluby również nie
będą tak wysokie, jak chociażby
w roku ubiegłym. W związku z
tym wszystko wskazuje na to, że
dotacje także będą niższe. W tej
chwili nie możemy jeszcze powiedzieć, jakiej wielkości będą to cięcia – informuje Piotr Styczewski.
Nie jest tajemnicą, że największe środki wędrowały do Spójni
Stargard oraz Błękitnych Stargard, nie były to pieniądze przeznaczone wyłącznie dla zawodników pierwszych drużyn, ale
również na szkolenie młodzieży
- Do tej pory dotacje wędrowały do ponad dziesięciu różnorodnych klubów. Najwyższe dofinansowanie otrzymały kluby Błękitni
i Spójnia na różnorodne działania – zarówno w zakresie rozgrywek ligowych, ale także szkolenia
dzieci i młodzieży. Łączna wartość tego wsparcia w 2019 r. to
ponad 3 000 000 zł – informuje
Piotr Styczewski.
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Przy ul. K. Wielkiego powstanie nowe przejście dla pieszych

Z myślą o bezpieczeństwie dzieci
W połowie czerwca powinien zostać już przedstawiony kosztorys inwestorski na wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ulicy Kazimierza Wielkiego. Z przejścia w tym miejscu korzystają m.in. dzieci uczęszczające do pobliskiej podstawówki. Zakończył się już
konkurs na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztyorysowej. Przy przejściu dla pieszych ma zostać wykonane także doświetlenie oraz jego
odwodnienie.
Pod koniec marca zostały
otwarte oferty cenowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
„Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Kazimierza Wielkiego
w Stargardzie”. Celem inwestycji jest wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w pasie drogowym ulicy Kazimierza
Wielkiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Kuśnierzy, wraz z
jego doświetleniem i odwodnieniem. Zadanie to ma na celu
zwiększenie bezpieczeństwa na
drodze przede wszystkim dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej znajdującej się w pobliżu przejścia oraz osób korzystających z istniejącego przej-

ścia w tym rejonie. Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa
na powyższą inwestycję obejmującą koncepcję, projekt budowlany, projekt wykonawczy,
projekt stałej organizacji ruchu,
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót budowlanych z kosztorysem inwestorskim. Zakres zamówienia obejmuje kilka zadań, które powinny zostać ujęte w dokumentacji.
Opracowanie dwóch różnych
koncepcji zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji i orientacyjne wyliczenie
kosztów budowy, przepisanych
do każdej koncepcji. Projektowane przejście winno znajdować

się w takim miejscu aby zachowane były wszelkie przepisy dotyczące ruchu drogowego, co za
tym idzie, w przypadku koniecznym należy przesunąć projektowane przejście w kierunku ulicy
Chrobrego. Poza tym zakres zamówienia obejmuje: doświetlenie i odwodnienie wyniesionego przejścia dla pieszych; wykonanie nawierzchni wyniesionego przejścia z najazdami sinusoidalnymi, które musi zapewnić
bezpieczny przejazd autobusów
komunikacji miejskiej o długości 18 metrów; opracowanie i zatwierdzenie stałej organizacji ruchu; uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień, w tym Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Star-

gardzie oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie,
umożliwiających uzyskanie zgody na realizację inwestycji. W
sytuacji wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą, projekt
winien zawierać ich rozwiązanie, a projektant powinien uzyskać niezbędne decyzje i zgody
umożliwiające usunięcie zaistniałych kolizji i realizację przedsięwzięcia. Do zadań wykonawcy należy również czynny udział
w spotkaniach z mieszkańcami,
udzielanie odpowiedzi na zgłaszane uwagi i pytania. Jeśli chodzi o terminy realizacji zadania,
to przedłożenie do Urzędu Miasta Stargard koncepcji przewidziano do dnia 20 kwietnia b.r.
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Wykonanie projektu budowlanego, w tym sporządzenie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do
robót budowlanych, wykonawcy powinien przedstawić do 25
maja. Z kolei projekt wykonawczy, SST oraz przedmiar i kosztorys inwestorski w terminie do
dnia 15 czerwca. Najprawdopodobniej po spełnieniu tych wymagań, po tym terminie można spodziewać się, że po wyłonieniu wykonawcy prac, ruszą
już roboty związane z budową
przedmiotowego wyniesionego
przejścia dla pieszych.

Bridgestone spowalnia swoją
produkcję
Choć spółka Bridgestone zapowiedziała spowolnienie produkcji, to jednak wciąż prowadzi działalność, i jak deklaruje, stara się dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich
pracowników.
Bridgestone ogłasza tymczasowe spowolnienie produkcji we
wszystkich fabrykach w Europie
w odpowiedzi na wybuch pandemii wirusa COVID-19. Spół-

bryka Lanklaar w Belgii, zakłady
w Stargardzie i Poznaniu oraz w
węgierskim mieście Tatabanya
będą funkcjonowały przy obniżonych mocach przerobowych.

nia zgodne z zaleceniami Centrów ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz
wytycznymi rządów krajów, w
Chociwel
Przy budynku Urzędu Miejskiego w Chociwlu została założona
skrzynka podawcza. Jeżeli sprawa wymaga złożenia w formie pisemnej określonego dokumentu istnieje możliwość złożenia dokumentów poprzez skrzynkę podawczą. Z tej formy mogą korzystać
również osoby, które nie mogą skorzystać z formy komunikacji telefonicznej czy elektronicznej.

Bridgestone ogłasza tymczasowe spowolnienie produkcji we wszystkich fabrykach, w tym również w Stargardzie.

ka Bridgestone EMIA ogłosiła
niedawno czasowe zamknięcie
lub obniżenie produkcji w zakładach produkcyjnych na terenie Europy w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Fabryka w naszym mieście „spowolniła” produkcję. - W celu dostosowania podaży produktów
Bridgestone do aktualnej sytuacji
rynkowej zarząd spółki podjął
decyzję o ograniczeniu produkcji
w europejskich zakładach firmy,
w tym w fabryce w Stargardzie
– informuje Karolina Dylewicz,
odpowiedzialna za kontakty z
mediami. Jak informują główne
władze spółki, fabryka Béthune we Francji i zakład w Bari we
Włoszech były zamknięte do 6
kwietnia. Z kolei zakłady Bridgestone Bilbao, Puente San Miguel i Burgos w Hiszpanii, fa-

KR
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Wieści z gmin

Wprowadzone zmiany mają na
celu dostosowanie podaży i popytu na produkty Bridgestone,
biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową. Spółka posiada wystarczający zapas produktów, by sprostać zapotrzebowaniu konsumentów, a centra
dystrybucji, magazyny i zespoły ds. logistycznych będą stale
realizować zamówienia. Spółka będzie na bieżąco monitorować sytuację. W zakładach,
które kontynuują prace, Bridgestone wprowadza odpowiednie
środki bezpieczeństwa zgodne
z procedurami zapobiegającymi
zagrożeniom w miejscach pracy, a także, jak zapewnia, ściśle
przestrzega wskazówek i zaleceń
organów opieki zdrowotnej. Ponadto spółka nieustannie śledzi
rozwój sytuacji i wdraża działa-

których Bridgestone prowadzi
swoją działalność. - W tych wyjątkowych okolicznościach priorytetem firmy Bridgestone jest
zapewnienie
bezpieczeństwa,
zdrowia pracownikom, klientom i partnerom biznesowym.
Traktujemy tę sytuację bardzo
poważnie. Spółka nieustannie
śledzi rozwój sytuacji i wdraża
działania zgodne z zaleceniami Centrów ds. Zapobiegania i
Kontroli Chorób, Światowej Organizacji Zdrowia oraz decyzjami polskich władz. Na terenie fabryki wprowadzono odpowiednie
środki bezpieczeństwa, zgodne
z procedurami zapobiegającymi
zagrożeniom w miejscach pracy. Zarządzający zakładem ściśle przestrzegają wskazówek i zaleceń organów opieki zdrowotnej.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa
pracownikom fabryki wprowadzono szczegółowe procedury i listy kontrolne – informuje Karolina Dylewicz. Dodajmy, że Bridgestone posiada swoje fabryki
w 40 krajach, zatrudnia w sumie ponad 22 tys. pracowników.
Bridgestone w Europie, Rosji na
Bliskim Wschodzie, w Indiach
i Afryce jest oddziałem z regionu EMIA największego na świecie producenta opon i wyrobów
z gumy.
KR

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Foto. Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców

Kobylanka
Jedna z mieszkanek Kobylanki zaalarmowała, że kanał obok budowanego komisu/punktu likwidacji samochodów, obok ulicy Popiełuszki tuż przy obwodnicy stał się śmietnikiem dla butelek, puszek i innych śmieci. Zasugerowała, że być może przyczyniają się do
tego pracownicy budujący obiekt.

Stara Dąbrowa
Gmina Stara Dąbrowa zakupiła maseczki ochronne, które niebawem do Was trafią. Otrzymają je Mieszkańcy, którzy ukończyli
65 rok życia. Nie trzeba będzie nigdzie zgłaszać się po ich odbiór.
Maseczki trafią wprost do Waszych domów. Dystrybucja maseczek
ochronnych rozpocznie się od dzisiaj i trafią do Waszych skrzynek
pocztowych. Dziękuję sołtysom - bo to właśnie oni są odpowiedzialni za ich dostarczenie.
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Przebudowano drogę Inwestycja STBS nominowana
w Grzędzicach. Zyskali do finału Ogólnopolskiego
mieszkańcy i kierowcy Konkursu Modernizacja Roku
i Budowla XXI wieku
To największa inwestycja Gminy Stargard, długo oczekiwana przez mieszkańców Grzędzic. Projekt przebudowy
drogi gminnej biegnącej przez Grzędzice zdołano zrealizować, dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach obecnej perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego.

Budynek przy ul. J. Twardowskiego 2 został nominowany do finału Ogólnopolskiego
Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. Każdego dnia można zagłosować na
projekt STBS. Plebiscyt trwa do 11.05. (poniedziałek).
Aby oddać głos na przedszkole z os. Pyrzyckiego, wystarczy
wejść na stronę www.stargard.
pl, tam w artykule pt. Głosujmy
na przedszkole znajdziemy przekierowanie na stronę do głosowania. Gdy zostaniemy przekierowani na dole strony znajdziemy przycisk ZAGŁOSUJ. Po
jego wybraniu zostajemy przeniesieni na kolejną podstronę,
gdzie trzeba wybrać opcję ZAGŁOSUJ NA TEN OBIEKT.
Potem wystarczy wpisać imię i

nazwisko, dodać adres e-mail i
zweryfikować udział w głosowaniu. Na podany wcześniej e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny, który trzeba zaakceptować. Jedna osoba może oddać jeden głos każdego dnia do
11.05. (poniedziałek).
Budynek przy ul. J. Twardowskiego powstał z myślą o działalności oświatowej. Obecnie
znajduje się w nim przedszkole, zerówka oraz klasy 1-3 szkoły podstawowej. To nowoczesna
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Załoga SOR przyłącza się
do akcji #Nie Kłam Medyka
W dobie zagrożenia ekspansją koronawirusa, na wagę zdrowia i życia pozostaje informacja o stanie zdrowia osoby przyjmowanej przez Szpitalny Oddział Ratunkowy. Od
tego, czy personel medyczny szpitali i załogi karetek pogotowia zostaną właściwie poinformowane o kontaktach osób, którym udzielają pomocy zależy także bezpieczeństwo zespołów medycznych, zmagających się na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem.

i komfortowa placówka. Sale zajęć są wyposażone w balkony.
Najmłodsi mają też do dyspozycji świetlicę, miejsce do prac
indywidualnych i klasę komputerową. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – uczniowie
korzystają z windy i wygodnej
toalety. Dodatkowo wnętrza zostały zaprojektowane w taki sposób, by ułatwić maluchom poruszanie się po obiekcie.

wszystkim dzieci, mogą swobodnie oraz bezpiecznie poruszać się po miejscowości.
Koszt realizacji całego projektu wyniósł ok. 13,5 mln zł. Konieczność prac dodatkowych
wiązała się z wydaniem kolejnych 500 tys. zł. Całość inwestycji należy więc oszacować na
prawie 14 mln zł. Zakończona
formalnie ta część przebudowy
drogi ma nie tylko lokalne znaczenie. Wpisuje się bowiem w regionalną sieć połączeń komunikacyjnych, stanowiąc uzupełnienie odcinków dróg o charakterze
tranzytowym. Generuje zatem
zarówno ruch lokalny, jak również transport osób i towarów
w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Przebudowując drogę przyjęto więc, że
będzie spełniać parametry techniczne przekraczające znacznie
kategorię drogi gminnej.
Od lutego 2020 r. przebudowany odcinek drogi w Grzędzicach uzyskał formalnie pozwolenie na użytkowanie. Teraz Gmina Stargard podejmie starania,
by w ramach kontynuacji kolejnych etapów inwestycji, dotrzeć z nową jakością tej drogi
także do mieszkańców Lubowa.
Gminny samorząd ma nadzieję, że stanie się to w nieodległym
czasie.

Info UM/opr red

Załoga stargardzkiego SOR-u także zwraca się z apelem, aby nie ukrywać przed medykami istotnych faktów
Życzenia

Budynek przedszkola na os. Pyrzyckim został nominowany do finału Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku i Budowla XXI wieku
Życzenia

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom Stargardu
składamy życzenia
zdrowych, radosnych, rodzinnych
i spokojnych świąt,
wszelkiej pomyślności
oraz spełnienia planów.
Rada Nadzorcza,
Zarząd oraz
pracownicy PEC

Marek Synowiecki

91 573 09 96

faktów i okoliczności podczas
pierwszego zgłoszenia lub wywiadu epidemiologicznego.
Lekarze i ratownicy zalecają,
by wzywając pomoc, jeszcze
przed osobistym kontaktem
z personelem medycznym, koniecznie poinformować między innymi o tym, jakie mamy
objawy, czy zdiagnozowano
u nas COVID19, czy jesteśmy
objęci kwarantanną lub nadzorem
epidemiologicznym
albo czy mogliśmy mieć kontakt z kimś zarażonym. Przekazanie zgodnych z prawdą i
kompletnych danych umożliwia szybką reakcję służb medycznych, z zachowaniem
wszelkich procedur bezpieczeństwa-tak
ważnych dla
personelu oraz innych pacjentów.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Chrystus przed
Piłatem

W Grzędzicach przebudwano 2,92 km drogi. Wybudowno również ścieżkę rowerową

Przedsięwzięcie wpisało się
również w Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Projekt uwzględnia też przebudowę przystanku
kolejowego w Grzędzicach, w
kontekście rozwoju sieci Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i
poprawy komunikacyjnego dostępu do głównych ośrodków
miejskich.
Prace budowlane objęły odcinek o długości 2,92 km. Na odcinku od ronda w Lipniku do
przejazdu kolejowego w Grzędzicach wybudowano ścieżkę
rowerową, razem z odcinkiem
kanalizacji deszczowej drogi. W
miejscowości Grzędzice przebudowa objęła ciąg komunikacyjny, najbardziej istotny dla mieszkańców. Ułożono więc nową nawierzchnię drogi. Powstał ciąg
pieszo- rowerowy, razem z odcinkami chodników. Jej prawidłowe odwodnienie zapewnia
nowa kanalizacja deszczowa. Integralną część projektu stanowiła również przebudowa sieci wodociągowej, gwarantująca
poprawę komfortu życia obecnych i przyszłych mieszkańców
Grzędzic. Wybudowano również odcinek kanalizacji sanitarnej, przyczyniając się do poprawy ochrony środowiska. Dzisiaj
mieszkańcy Grzędzic i przede

Stąd akcja #NieKłamMedyka, zdobywająca sobie coraz
większa popularność w Sieci.
Zatajanie stanu faktycznego,
mówienie nieprawdy o przyczynach swoich dolegliwości, lub ukrywanie kontaktów
z osobą, która mogła być zakażona koronawirusem niesie ze sobą dramatyczne konsekwencje- zarówno dla osoby wymagającej pomocy, jak
i personelu medycznego, bezpośrednio narażonego na zakażenie. Trudna rzeczywistość
minionego tygodnia przyniosła pierwszy tragiczny przypadek osoby, która zataiła całą
prawdę o przyczynach swoich
dolegliwości…
Stąd apel inicjatorów akcji,
do której dołączyła także załoga stargardzkiego SOR o to,
by nie ukrywać jakichkolwiek
„trudnych” lub „wstydliwych”

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Wiersz Marka Słomskiego do obrazu Jacka Malczewskiego
Ręce wciąż cuda czyniące
Sznurem ze złości krzyżem złączone
Usta prorocze, oczy widzące
Jakżeż cierpieniem w ten czas zmienione
Człowiek był stwarzan w tej dłoni
Zanim rozpoznał samego siebie
Strużka już płynie ze skroni
Tego co Królem Jest w Niebie
Korona kuta cierniami
Płaszcz obelgami utkany
Zniknęły płaczki ze łzami
Lud się zapomniał wybrany.
Pisma znający oślepli
Piłata do zbrodni wezwali
Co z Nim chodzili uciekli
Na placu podli zostali
Wyrok znudzeniem liczony
Pisany w palcach patykiem
Na nic łzy nocne też jego żony..
Tłuszcza za śmiercią głosuje krzykiem.
Misa gotowa już do obmycia
Tego co nie chciał rozpoznać Pana
Lecz zbrodnia Jego nie do ukrycia…
Krew Niewinnego za Nas przelana.
06.04.2020 Marek Słomski

Jacek Malczewski - Jezus przed Piłatem
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Zbadali jakość paliw w Stargardzie

Powołano Zespół ds. szlaków historyczno-turystycznych

Przewodniczącą została Ewa Sowa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał jakość paliw na stargardzkich stacjach. Jakie są wyniki badań pobranych próbek?

Prezydent Miasta Stargard wydał zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. realizacji na terenie miasta Stargard
szlaków historyczno-turystycznych upamiętniających przełomowe wydarzenia w historii Polski oraz obiekty, miejsca i postacie znaczące w historii
miasta. Przewodniczącą Zespołu została wybrana Zastępca Prezydenta Ewa Sowa. W skład zespołu wchodzi w sumie 13 osób, w tym m.in. przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego, czy też Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.

Prezydent Stargardu powołał 13-osobowy Zespół ds. realizacji na terenie miasta
szlaków historyczno-turystycznych

Zarządzenie ma związek z wykonaniem uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28
stycznia b.r. w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard w zakresie realizacji na terenie miasta Stargard szlaków historyczno-turystycznych. Na podstawie zarządzenia powołuje się
Zespół ds. realizacji na terenie
miasta Stargard szlaków historyczno-turystycznych upamiętniających przełomowe wydarzenia w historii Polski oraz obiekty, miejsca i postacie znaczące

w historii miasta. Przewodniczącym Zespołu będzie Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Sowa.
Na funkcje Wiceprzewodniczącego wybrano Zastępce Prezydenta Miasta Piotra Mynca.
Koordynatorem została wybrana Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i
Promocji Joanna Rumińska. W
skład zespołu wchodzi w sumie
13 osób, pozostałymi członkami
Zespołu zostali wybrani: Małgorzata Wójcik-Bąk (Dyrektor
Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji), Arleta Ma-

jewska (Dyrektor Wydziału Planowania i Rozwoju), Waldemar
Kolasiński (Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska), Małgorzata Ruszkiewicz-Kwapień (Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania i Rozwoju – Architekt
Miejski), Ewa Wisz (Zastępca
Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego), Marcin Majewski (Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego), Jolanta Aniszewska (Zastępca Dyrektora
d.s. Naukowych w Muzeum Archeologiczno-Historycznym),
Aldona Fobotko (Zarząd Usług
Komunalnych w Stargardzie),
Adrian Florek (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji), Marta Korytkowska (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji). W pracach Zespołu
na zaproszenie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
uczestniczyć mogą każdorazowo osoby spoza składu, których
prace uważa się za konieczne
do jak najlepszego wykonania
przypisanych zadań. Spotkanie
Zespołu zwołuje Koordynator
z inicjatywy Przewodniczącej
lub na wniosek członka Zespołu. Spotkaniem Zespołu kieruje Przewodnicząca lub wskazana przez nią osoba, natomiast ze
spotkań sporządzany jest protokół. Obszarem działania Zespołu jest teren miasta Stargard. Do
dań członków zespołu należy w
szczególności ustalenie harmo-

nogramu działań oraz przygotowanie spójnej koncepcji realizacji zadań przy zachowaniu
dbałości o przestrzeń miejską;
opracowanie zasad przeprowadzenia konkursów na przygotowanie koncepcji szlaków i na
wyłonienie wykonawców projektów; bezpośrednia współpraca z autorami koncepcji, realizatorami projektów i nadzór
nad ich pracą; aktywny udział
w spotkaniach Zespołu i grup
roboczych. Przewodnicząca, z
własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu może w ramach pracy Zespołu, powołać
grupy robocze, odpowiedzialne
za realizację określonego zadania. Przewodnicząca wyznacza
skład, kierownika grupy roboczej oraz jej zadania. Informację o powołaniu grupy roboczej
i jej skład zamieszcza się w protokole ze spotkania Zespołu, kopię protokołu otrzymuje również Koordynator. Spotkanie
grupy roboczej zwoływane jest
przez kierownika grupy roboczej. Ze spotkania grupy roboczej sporządzany jest protokół,
który prezentowany jest na najbliższym spotkaniu Zespołu. W
pracach grupy roboczej na zaproszenie kierownika grupy i za
zgodą Przewodniczącej uczestniczyć mogą każdorazowo osoby spoza składu określonego w
protokole ze spotkania Zespołu,
których prace uważa się za konieczne do jak najlepszego wykonania przypisanych zadań, jak

również przedstawiciele organizacji społecznych, którym bliska
jest idea realizowanego zadania.
Ponadto zobowiązuje się dyrektorów wydziałów, kierowników
biur Urzędu Miasta Stargard
oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto
Stargard do ścisłej współpracy
z Zespołem w zakresie realizacji
niniejszego zarządzenia. - Proponowany skład zespołu, a także
sposobność zapraszania na jego
posiedzenie specjalistów z różnych dziedzin, stanowić będzie
gwarancję wysokiej jakości pracy
wynikającej z wiedzy, kompetencji i doświadczenia osób tworzących Zespół. Możliwość zapraszania do współpracy w ramach
wyznaczonych grup roboczych
przedstawicieli czynnie działających organizacji społecznych, stowarzyszeń i mieszkańców miasta
pozytywnie wpłynie na odbiór
prac zespołu i akceptację przedstawionych koncepcji. Rozbicie
prac zespołu na mniejsze grupy
robocze odpowiedzialne za np.
merytoryczne opracowanie koncepcji, pozyskiwanie środków finansowych, wykonawstwo projektów, pozwoli na lepszą organizację pracy, dekoncentrację działań przy zachowaniu spójności
idei przyświecających pracy Zespołu – informuje w uzasadnieniu do zarządzenia Małgorzata
Wójcik-Bąk, Dyrektor Wydziału
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw funkcjonuje od 1 maja 2004 r. Został
utworzony w celu umożliwienia wywiązania się przez Polskę z obowiązków wynikających
z członkostwa w Unii Europejskiej. Celem systemu jest monitorowanie pod względem statystycznym jakości paliw wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz sporządzenie raportu
dla Komisji Europejskiej, a także
eliminowanie oraz przeciwdziałanie transportowaniu, magazynowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także gromadzeniu w stacjach zakładowych paliw, które
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w przepisach
prawa. Zarządzającym systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw jest Prezes

Słodkowo-Suchań

Przebudowa drogi zgodnie z
planem
Rozpoczęta przez STRABAG przebudowa drogi powiatowej 1732Z na odcinku Słodkowo- Suchań przebiega zgodnie z planem. Po zamknięciu drogi na początku marca,
ekipy budowlane dokonały rozbiórki blisko 700 m starej jezdni. Przebudową objęto
odcinek 1,2 km.

KR

Program „Zdalna szkoła”

Laptopy i komputery dla stargardzkich uczniów
W związku z epidemią koronawirusa zamknięte są wszystkie szkoły. Dzieci i młodzież zostają w domach, gdzie mogą kontynuować naukę. Już niedługo miasto otrzyma 100 000 zł na zakup sprzętu niezbędnego do korzystania ze zdalnej szkoły.

W połowie kwietnia do stargardzkich uczniów trafi 18 laptopów i 21 komputerów

18 tabletów i 21 laptopów
już w połowie kwietnia mają
dostać uczniowie z podstawówek w Stargardzie.
Program „Zdalna szkoła” ma
zasięg ogólnopolski. Wysokość
dotacji jest uzależniona od liczby uczniów w danym samorządzie. Stargard otrzyma najwyższą możliwą kwotę – 100 000 zł.
Pieniądze będą przeznaczone
na zakup 18 tabletów i 21 laptopów. Dodatkowo komputery
zostaną wyposażone w internet
mobilny. Sprzęt będzie gotowy

do użytku, bez konieczności instalowania dodatkowych programów. Dzięki temu młodzi
stargardzianie łatwiej zrealizują
obowiązek szkolny nawet wtedy, kiedy placówki są zamknięte.
Komputery trafią przede
wszystkim do tych rodzin, w
których brakuje sprzętu do nauki przez internet. Dzieci skorzystają z niego już od połowy
kwietnia. Po ponownym otwarciu szkół urządzenia nadal będą
wykorzystywane podczas co-

dziennych zajęć w placówkach.
Nowe laptopy i tablety pojawią się we wszystkich jedenastu
stargardzkich szkołach podstawowych.
Środki pochodzą z Centrum
Projektów Polska Cyfrowa.
Działanie jest finansowane
ze środków Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w
ramach
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
Info UM/opr red

91 573 09 96

Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, natomiast kontrole jakości paliw prowadzi Inspekcja Handlowa.
W 2019 r. UOKiK przeprowadził kontrole na 1532 stacjach
paliw w całym kraju. Wśród
nich znalazły się również punkty
dystrybucji paliw ze Stargardu.
Badaniu poddano próbkę benzyny ze stacji paliw Calineczka przy ul. Podleśnej oraz stacji
paliw Transmlecz przy ul. Bydgoskiej, a także próbki oleju napędowego ze stacji paliw Orlen
przy ul. Łabędzia i stacji paliw
BP w Lipniku. Wszystkie pobrane próbki spełniały wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki. W zeszłym roku kontroli
poddana została również próbka
gazu skroplonego LPG ze stacji
paliw Circle K przy ul. Szczecińskiej oraz stacji paliw HIL-GAZ
przy ul. Niepodległości. Także w przypadku tych badań nie
stwierdzono nieprawidłowości.
W styczniu tego roku przepro-

Ekipy budowlane usunęły drzewa i krzewy, które kolidowały z przebiegiem budowanej drogi

Przebudowana droga ma być
oddana do użytku pod koniec
lipca. Przez ten czas kierowcy i
mieszkańcy Słodkowa, jadąc w
kierunku Suchania muszą pokonać 14 km trasy objazdowej
przez miejscowość Tarnowo.
W ramach prowadzonych
prac ekipy budowlane usunęły
m.in. drzewa i krzewy, kolidujące z przebiegiem projektowanego odcinka drogi. Rozebrano
także chodniki wzdłuż ulicy Polnej w Suchaniu, oraz wykonaredakcja@dziennikstargardzki.pl

no roboty ziemne na całej długości przebudowywanego odcinka. Ulica Polna w Suchaniu,
stanowiąca odcinek drogi powiatowej, zyskała również nową
kanalizację deszczową. Zgodnie
z projektem zostały też wybudowane nowe zjazdy do posesji
oraz sąsiadujących z drogą pól
uprawnych. Ekipy STRABAGu wykonały także konstrukcję
jezdni, stabilizując grunt cementem. Część podbudowy nowej drogi tworzy już kruszywo,

rozłożone na odcinku 550 m.
Stan zaawansowania wszystkich
prac budowlanych Zarząd Dróg
Powiatowych ocenia na 40 proc.
Wszystkie roboty realizowane
są zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Droga powiatowa nr 1735Z
Wiechowo – Suchań należy
do sieci układu podstawowego dróg powiatu. Przebudowa
obejmuje odcinek – od tablicy
miejscowości Słodkowo do mostu na ul. Polnej w Suchaniu. Po
przebudowie zyska wszystkie
parametry techniczne drogi powiatowej, z nawierzchnią jezdni
o szerokości 6 metrów.
Wartość wszystkich prac
oszacowano na blisko 2,9 mln
zł. Dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych pokryje 80 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji. Pozostałą część w ramach
wkładu własnego przekaże Powiat Stargardzki, razem z Gminą Suchań.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

wadzono już jedno badanie jakości paliwa w naszym mieście.
Kontrola dotyczyła próbki benzyny na stacji paliw H.P. Rybicki przy ul. Pierwszej Brygady i
również w tym przypadku zakończyła się bez uwag.
Stargardzcy kierowcy nie muszą się martwić o jakość tankowanego paliwa w mieście. Takiej pewności nie mają jednak
kierowcy z innych części naszego kraju. Najczęstszymi nieprawidłowościami stwierdzanymi
podczas kontroli UOKiK w całej
Polsce są m.in. niewłaściwa odporność na utleniane oleju napędowego, co przyczynia się do
jego szybszego „starzenia”, zbyt
niska temperatura zapłonu oleju
napędowego, co może spowodować wybuch oparów oleju podczas nalewania z dystrybutora
do baku oraz zbyt wysoki poziom siarki, który może świadczyć o dodaniu do oleju napędowego tańszego oleju opałowego. W przypadku benzyny pro-

blemem jest niewłaściwa liczba oktanowa oraz niewłaściwa
prężność par, która może doprowadzić do problemów z uruchomieniem silnika, a nawet ciągłością jego pracy.
Nieodpowiednie parametry
paliwa mają negatywny wpływ
na pracę silnika. Mogą powodować zamarzanie paliwa zimą,
wzrost jego zużycia, pogorszenie stanu technicznego silnika, a
w konsekwencji jego awarię. Naraża to użytkowników na ponoszenie kosztów napraw i remontów silników oraz dyskomfort
jazdy.
W województwie zachodniopomorskim stwierdzono sprzedaż paliw słabej jakości na stacji Rolmasz w Darłowie, KGK
w Koszalinie, HIL-GAZ w Pełczycach, Trans-Kay w Szczecinie
oraz Orlen w Zarańsku k. Drawska Pomorskiego.
MP

Kącik Młodych
Poetów
W ramach cyklu pokonkursowego Turnieju Jednego
Wiersza „O strunę z harfy Homera”, organizowanego
przez Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, prezentujemy wiersz Marty Izak z Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie, pt. ‘00
Równie zagubieni
Co ich poprzednicy
Wiecznie szukający celu
Równie naiwni
co ich rodzice
Myślący, że miłość istnieje naprawdę
Równie dobrzy
Co greccy aktorzy
Wkładający maski
Równie mądrzy
Co ich sąsiad
Wiedzący wszystko najlepiej
Zamożni wolący być bezdomni
Bezdomni wolący być zamożni
Zapomniani chcący być pamiętani
Pamiętani chcący być zapomniani
Uczeni pragnący być uznani
Uznani pragnący być uczeni
Spełnieni w depresji
W depresji marzący by być spełnionymi
Najedzeni wciąż głodni
A głodni wciąż głodni
“W ciekawych czasach przyjdzie Wam żyć “
Nam mówili
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Wandale zdewastowali
Bobrową Polanę
Obowiązujący od połowy marca stan epidemii wymusił nagłą zmianę stylu i trybu życia. Biorąc pod uwagę wprowadzone obostrzenia i ograniczenia, odwołane zostały lub
przesunięte imprezy i przedsięwzięcia, zaplanowane w najbliższych tygodniach. Z tego
również powodu zawieszono przygotowania do kolejnej edycji happeningu ekologicznego, przypadającego z okazji Dnia Ziemi.
Nie próżnują niestety ci,
którym „przeszkadza” wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej na Bobrowej
Polanie.
Porozwalane siedziska i
ławki, zdewastowane sprzęty oraz piętrzące się sterty
śmieci, upamiętniające dzikie imprezy „pod chmurką”to smutna pamiątka tego, co
zostało na Bobrowej Polanie.
Skala dokonanej dewastacji
potrafi odebrać chęć i energię do organizowania kolejnych spotkań i przedsięwzięć,
których celem jest promocja
wartości ekologicznych i aktywnego wypoczynku. Mimo
to Starosta Stargardzki zaprosi do udziału w imprezach z
okazji Dnia Ziemi, zaplanowanych w innym już terminie- po odwołaniu stanu epidemii.
Przez ten czas trzeba będzie
przywrócić świetność Bobrowej Polanie- jednak niemałym nakładem sił i środków.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Szeptająca Golgota
w wersji on-line
Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na wyjątkową wystawę. Nie wychodząc z domu można wirtualnie zobaczyć „Szeptającą Golgotę”. Jej elementy powstały w Pracowni Ceramiki i Rzeźby MDK. Nad instalacją czuwała
Teresa Babińska – artystka ze Szczecina, pracująca na co
dzień z młodymi stargardzkimi artystami.

ięta
ejdą Św
d
a
n
y
d
G
i radość
a
j
e
i
z
d
a
i
niech n
ch drzw
y
z
s
a
w
ie,
ją do
ie zdrow
s
zastuka
e
i
n
y
z
r
anoc p
ość
a Wielk
pomyśln
o
,
e
i
c
ś
ę
z
dnia teg
szc
o
g
e
d
ż
ka
uśmiech y
y
n
k
ę
i
p
i
życz
m
szkańco
e
i
m
m
i
j
wszystk
ardzkie
g
r
go
a
t
s
i
pomorskie
ziem
Zachodnio
twa
Wojewódz
u
ik
jm
e
S
zepióra
Radny
Marcin Pr

Wesołych Świąt!

Na czas tegorocznych Świąt Wielkanocnych,
w chwilach ogólnego odosobnienia,
życzymy Państwu
wiosny w sercach oraz
umiejętności cieszenia się z każdego dnia.
Niech te wyjątkowe święta będą czasem refleksji
i nadziei na odrodzenie normalności.
Samorząd i pracownicy
Urzędu Gminy Kobylanka

Nieznani sprawcy zniszczyli sprzęty na Bobrowej Polanie

W Pracowni Ceramiki i Rzeźby MDK powstały elementy Szeptającej Golgoty. W
tym roku wystawę można zobaczyć wyłącznie on-line

Po imprezie pod chmurką pozostała masa śmieci

Najnowszą instalację można
zobaczyć na profilu MDK na
Facebooku. Klimatyczne rzeźby tworzą wyjątkową atmosferę
skupienia i refleksji. Obserwatorzy mogą też dostrzec elementy nietypowe dla przedstawienia
ukrzyżowania – Golgotę otaczają kolorowe zwierzęta i kwiaty.
Jak podkreśla artystka, warto
zastanowić się nad symbolicznym znaczeniem tej sceny.
- Metafora, która - jak każde

ujęcie symboliczne - uwalniając naszą wyobraźnię od powinności wobec konwencji, próbuje zobaczyć dane wyobrażenie z nieco innej perspektywy.
Golgota to dar pogodzenia nieba z ziemią. Wiszący na krzyżu
Chrystus jest pogodny. To obraz
„uśmiechniętej męki” – jak to
ujął w słowach jednej ze swoich
kolęd Zbigniew Preisner – mówiła Teresa Babińska.
Info UM/opr red

Klippan przyłącza
się do walki z
koronawirusem
Kolejna firma z Parku Przemysłowego Nowoczesnych
Technologii wspiera stargardzki szpital w walce z koronawirusem. Klippan Safety Polska bezpłatnie produkuje
wykroje maseczek i fartuchów ochronnych.
Przedsiębiorstwo przekazało też
kilkaset gotowych strojów. Skorzystają z nich lekarze i pielęgniarki z placówki przy ul. Wojska Polskiego 27.
Klippan Safety Polska współpracuje
z firmą Filter. Przygotowują dla szwalni
profesjonalne wykroje odzieży ochronnej – maseczek i fartuchów. Klippan
dysponuje nowoczesnym sprzętem,
dzięki któremu szablony powstają szybko i precyzyjnie.
Następnie na podstawie takich wykrojów szyte są poszczególne elementy tak bardzo potrzebnych teraz strojów chroniących pracowników SPWZOZ. Całość bezpłatnie trafia do stargardzkiego szpitala. Filter i Klippan Sa-
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życzą
Adam, Karolina i Bartek
Kalinowscy z Dolic

W tym trudnym czasie
życzenia
ciepłych i udanych
Świąt Wielkanocnych oraz
wszelkiej pomyślności i radości
w życiu zawodowym i prywatnym
składają
Naszym Klientom
zarząd i pracownicy
Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych
w Nowogardzie

fety Polska dostarczyły już do placówki setki maseczek, fartuchów i pościeli.
Jak zapowiadają właściciele przedsiębiorstw, pomoc będzie kontynuowana.
Na co dzień Klippan Safety Polska
zajmuje się produkcją kompletnych
systemów łóżkowych i systemów składowania, które są montowane w kabinach ciężarówek. Pracownicy szyją także m.in. siatki i różne pasy bezpieczeństwa do samochodów dostawczych. Od
2006 r. firma działa w PPNT. W 2018
r. przy ul. Metalowej 15 otwarto nową
halę o powierzchni niemal 18 000 m2.
Przedsiębiorstwo zatrudnia prawie 400
osób.
Info UM/opr red

Z serca płynące
najserdeczniejsze życzenia.
Radosnych i błogosławionych
Świąt Zmartwystania
Pańskiego oraz
Miłosiernego Chrystusa
na każdy dzień,

Również firma Klippan przyłączyła się do szycia maseczek i fartuchów ochronnych dla stargardzkich lekarzy i pielęgniarek
91 573 09 96

redakcja@dziennikstargardzki.pl
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XII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna oraz IV
Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

Uczniowie ZS nr 2
awansowali do finału
Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 kolejny raz sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności
w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę
Logistyki w Poznaniu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Weronika Gwit i Krzysztof Piasek zakwalifikowali się do finału Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej

Z okręgu szczecińskiego do finału zakwalifikowało się trzech
uczniów, w tym dwóch z Zespołu Szkół nr 2: Weronika Gwit z
klasy 4L2 oraz Krzysztof Piasek
z klasy 4L1. Zostali oni finalistami tej olimpiady. To bardzo
duże osiągnięcie biorąc pod
uwagę fakt, że do pierwszego etapu przystąpiło kilka tysię-

cy uczniów, do drugiego etapu
awansowało 640 osób, a do finału dostało się 60-ciu najlepszych
polskich logistyków.
Krzysztof Piasek został również finalistą IV Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wydział
Ekonomiczny
Uniwersytetu
Gdańskiego pod
patrona-

tem Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Ta olimpiada również cieszy się ogromnym zainteresowaniem i wymaga konkurowania o tytuł finalisty z kilkutysięczną grupą uczestników.
Każda z tych olimpiad wymagała od młodzieży nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności rozwiązywania
trudnych zadań i problemów logistycznych, również takich które wykraczają poza program nauczania technika logistyka oraz
technika spedytora. Weronika
i Krzysztof przygotowując się
do kolejnych etapów rywalizacji uczestniczyli w dodatkowych
zajęciach prowadzonych przez
nauczyciela przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół nr 2 Panią Jolantę Stępczyńską. Tytuł finalisty gwarantuje uczniom
zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego. To również bardzo ważny atut w procesie rekrutacji na studia logistyczne oraz do pracy w przedsiębiorstwach logistycznych.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 –
Pan Marcin Przepióra oraz opiekunka grupy pogratulowali logistykom sukcesu. Takie sukcesy
są najlepszą motywacją do dodatkowej pracy dla młodszych
roczników. Okazuje się bowiem,
że to co wydaje się bardzo trudne staje się osiągalne, a wtedy
rodzi się chęć, aby po to sięgać.

ZS nr 5 drukuje
elementy ochrony
osobistej dla szpitali
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku, od
25 marca funkcjonowanie szkoły zostało zawieszone.

W szkole przy pomocy drukarek 3D drukowane są elementy ochronne do gogli i
przyłbc

Pomimo tego z inicjatywy pani
Jolanty Kawszyn, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 powstał zespół,
w skład którego weszli nauczyciele szkoły pan Arkadiusz Popiołek oraz Krzysztof Bielski kierownik kształcenia praktycznego, którzy wytwarzają przy zachowaniu wszystkich obowiązujących obecnie procedur bezpieczeństwa elementy ochronne do
gogli i przyłbic za pomocą drukarek 3D.
Uruchomiono wszystkie drukarki 3D będące na stanie pracowni informatycznej szkoły. Wytwarzają one poszczególne części do
przyłbic i gogli dzięki współpracy

z firmą Modelowania Przestrzennego z Goleniowa, która dostarcza materiał do ich produkcji.
Plastikowe przyłbice i gogle to
teraz bardzo potrzebne elementy ochrony osobistej w szpitalach. Uzupełniają deficytowe maseczki ochronne, chroniąc twarz przed bezpośrednim kontaktem z wirusem.
W przededniu Światowego Dnia
Zdrowia 6 kwietnia 2020 r. gotowe przyłbice zostały przekazane
nieodpłatnie do stargardzkiego
szpitala przez panią Jolantę Kawszyn dyrektor Zespołu Szkół nr 5.

COOLTUROWNIK
dla dzieci i młodzieży

Felieton(ik)

O Wielkanocy słów kilka.
Przygotowaniom do świąt Wielkanocnych towarzyszy zawsze radość z powodu budzenia się natury do życia oraz powrotu słońca.
Trochę inaczej jest dzisiaj w okresie kwarantanny, ale zróbmy wszystko, żeby nie być smutnym w
te dni.
Czujemy powiew wiosennego, świątecznego nastroju, gdy mamy posianą rzeżuchę, żonkile w
wazonie oraz plastikowe pisanki na patyczkach wbite w kwiaty doniczkowe.
Dziś piątek 10 kwietnia więc już nie ma za dużo czasu na przygotowanie dekoracji świątecznych,
ale podpowiem wam jak szybko i ładnie przygotować dwa akcenty wielkanocne, które zajmują
mało czasu, mało materiałów jest do nich potrzebnych, a wyglądają bardzo ładnie.
Pierwszy z nich to girlanda z zajączków wielkanocnych. Potrzebujecie kilka kartek kolorowego
lub białego papieru, który można w dowolne wzorki pomalować, sznurek oraz włóczkę. Narysujcie na kartkach kilka zajączków (kształt jak na zdjęciu obok). Wytnijcie je. Zróbcie małe pomponiki (filmiki są na Internecie jak zrobić takie małe pompony, możecie też, zamiast pomponów
przykleić kolorowe kółeczko wycięte z innego koloru kartki). Przyklejcie pomponiki w miejsce
ogonka.
Przymocujcie zajączki do sznurka, klejem na gorąco lub klejem magic i zawieście gotową girlandę w pokoju.
Drugi pomysł to stojące kurki.
Przygotujcie kartki białego lub kolorowego papieru. Wytnijcie kształt kurki (jak na zdjęciu obok)
oraz stojaczek dla nich. Razem sklejcie te szablony i ustawcie cały kurnik kolorowych kurek na
komodzie w dużym pokoju. Z pewnością rodzice się ucieszą.
Myślę, że wykonanie tych ozdób nie jest trudne, szybko się je robi a wam i waszym rodzicom z
pewnością wywołają uśmiech na twarzach.
Wesołych i zdrowych świąt życzę wszystkim czytelnikom COOLturownika i pamiętajcie
#zostańwdomu

Arkadiusz Popiołek

Mały artysta

Jacek Podgórski

Oszuści wykorzystali okazję i
wyłudzają pieniądze
Stargardzki szpital zabezpieczając w maksymalny sposób kadrę i pacjentów szpitala
przed zakażeniem koronawirusem ponosi znaczne koszty zakupu odzieży ochronnej i
płynu dezynfekującego, w związku z tym zwrócił się do mieszkańców i przedsiębiorców
z prośbą o finansowe wsparcie. Niestety odnotowano próby oszustwa i organizacji zbiórek internetowych przez nieuprawnione do tego podmioty.
W specjalnym oświadczeniu Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie poinformował o ujawnionych przypadkach kwestowania na rzecz szpitala przez osoby i podmioty, nie powiązane w żaden sposób ze szpitalem. Prowadząc zbiórki pieniędzy
w Sieci, nie mają do tego jakichkolwiek zgód i upoważnień ze strony
administracji SPWZOZ. Nie mają
także zgody na występowanie w
imieniu szpitala z prośbą o pomoc

finansową.
Jak czytamy w oświadczeniu Dyrektora SPWZOZ, wszelkie ogłoszenia oraz apele o wsparcie szpitala
w Stargardzie zamieszczane na stronach internetowych- szczególnie na
stronie „zrzutka.pl” oraz portalach
społecznościowych, są próbą oszustwa i wyłudzenia.
Jedynym dedykowanym rachunkiem bankowym do dokonywania wpłat- zgodnie z oficjalną proś-

15

10-16.4.2020

Co w trawie piszczy

#zostańwdomu
Na czas dalszej kwarantanny chciałam wam
dzisiaj zaproponować grę rysunkową „Rzuć
sobie Picassem”.
W dzisiejszym COOLturowniku nauczycie się
jak w nią grać.
Jej zasady są również objaśnione na kanale
Youtube.
Potrzebujemy kartki A4 (białe, kolorowe, z
gazet) pisaki, nożyczki.
1. Na kartce rysujemy tabelę, w której
dla odpowiedniej liczby na kostce
podporządkowany jest kolejno różny kształt
twarzy, lewego oka, prawego oka, nosa, ust,
lewego ucha, prawego ucha.
2. Gdy mamy już rozrysowaną tabelkę składającą
się z różnych części twarzy, każdy gracz kładzie
przed sobą kartkę, na której będzie rysował
twarz.
3. Kolejno każda osoba rzuca kostką rysując kolejno najpierw twarz, 1 oko,
2 oko itd.
4. Po każdym kolejnym rzucie każdy rysuje części twarzy na swojej kartce,
które odpowiadają wyrzuconej liczbie na kostce.
5. Powstają z tego twarze podobne do tych, które kiedyś rysował Picasso.
6. Po kilku grach mamy już różne wersje twarzy, narysowane na różnych
kartkach (rysujcie też na czarno białych gazetach).
7. Możecie powycinać wszystkie części twarzy z tych kartek i stworzyć z tego
kolejną wersję kolażu, który tym razem będzie się składał z różnych kartek
ponaklejanych na jednej stronie.
Żeby zrozumieć dzieła Picassa, które stworzycie sami w domu, chciałabym
wam nakreślić w skrócie, jakim rodzajem malarstwa się on zajmował i jak to się
stało, że został sławnym malarzem.
Picasso jest sławny dzięki swoim obrazom, ale również dzięki temu, że poznał
mnóstwo ciekawych ludzi w XX wieku, w którym przyszło mu żyć i tworzyć.
Picasso urodził się w 1881 roku w mieście Malaga w Hiszpani. Mówiono, że był
bardzo żywym dzieckiem i bardzo wcześnie rozwinął się jego talent rysowania.
Jego tata był nauczycielem rysunku, to po nim Pablo odziedziczył miłość do
sztuki. Bardzo inspirował się corridą, czyli walkami byków oraz gołębiami.
Dlatego w wielu jego obrazach pojawiają się gołębie oraz byki. Jego pierwszy
obraz Matado, przedstawia właśnie scenę zainspirowaną corridą.
W kolejnych latach Picasso zamieszkał z rodzicami w Barcelonie, tam poznał
innowacyjny kierunek w sztuce zwany modernizmem. Barcelona była w
tamtych czasach najnowocześniejszym miastem w Europie. Picasso studiował
w Barcelonie w Szkole Sztuk Pięknych. Tam właśnie nauczył się malarstwa.
W kolejnych latach mieszkał i tworzył również w Paryżu.
Jego obrazy wywoływały skandale. Używał form geometrycznych, podczas
przedstawiania ludzkich sylwetek, co stanowiło zwiastun nadchodzącego w
sztuce kubizmu i abstrakcji.
Już chyba wiecie, dlaczego tak wyglądają wasze stworzone podczas grania
twarze.
Stworzyliście przy pomocy kostki do gry i flamastra dzieła w stylu zwanym
kubizmem.
Jeśli kogoś zainteresowała historia Pablo Picasso, polecam książkę o jego
życiu i twórczości napisana w bardzo przystępny sposób pt. „Nazywam się
Pablo Picasso” autorstwa Evy Bargallo i Violetty Monreal, której okładkę
przedstawiam wyżej.

bą SPWZOZ- jest konto szpitala o
numerze: 70 1130 1176 0022 2031
5920 0006. Podane konto służy wyłącznie finansowemu wsparciu stargardzkiego szpitala. Ofiarodawców i darczyńców prosimy więc o
ostrożność i nieuleganie perswazji
internetowych oszustów, podsuwających „alternatywne możliwości”
wpłat na rzecz szpitala.

Info Starostwo Powiatowe/opr
red

Elementy ochronne zostały przekazane dla stargardzkiego szpitala
91 573 09 96

redakcja@dziennikstargardzki.pl

Tekst i rysunki Edyta Przystupa
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KRZYŻÓWKA

Z nagrodą!

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

Informacja turystyczna

Poradnia Medycyny Pracy
Fam Med
NZOZ „Zachód”

36. starożytne miasto jońskie
37. Stojan, bułgarski grafik i
malarz
38. dekret cesarski
39. miejsce klęski Hannibala
40. napisał „Imię Róży”
41. sowizdrzał
42. ponoć uświęca środki
43. niższy od sopranu
44. himalajska „koza”.
Poziomo
45. wdzięk, powab
46. rodzaj gipsu do wyrobu
przedmiotów ozdobnych
47. wyspa w Indonezji
48. żądlący owad
49. ... za wet
50. zagadkowe pytania
51. muszla klozetowa
52. Thomas, ang. pisarz z XVI w.

53. obrotową jest np. stożek
54. graniczny dopływ Odry
55. legendarny król celtów
56. cel je uświęca
57. matka Zeusa, Hadesa, Posejdona, Hery, Demeter, Hestii
58. razy, uderzenia
59. reguluje procesy życiowe
60. drogi życia
61. nowela Włodzimierza
Perzyńskiego
62. największa ropucha
63. nierządnica
64. miasto w Zimbabwe
65. ze stolicą w Quito
66. tysiąc miliardów
67. skaleczenie
68. chorobowy zespół
69. akt przyjścia na świat
70. klapy żakietu
71. miasto w USA w stanie

Oklahoma
72. wystąpienie rzeki z brzegów
73. burczenie
74. Grzegorz, aktor
75. mały i nieznośny
76. popularny wybielacz
77. prowincja w RPA z Durbanem
78. piwnica statku
79. kannnejski bóg suszy
80. Elżbieta
81. świętuje 5 V
82. kontynent
83. ciężarówka z Czech
84. dygresja, uwaga.
PODPOWIEDŹ
AMIZA, ENID, ERIE, KYD,
LAE, YAM

91 573 09 96

91 578 54 66

Telefony alarmowe
Policja
997,112
Straż Pożarna
998 lub 91 578 87 50
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Miejska
986 lub 91 577 50 90
Żandarmeria
91 576 62 30
Pogotowie Energetyczne
991
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Ciepłownicze
993
Pogotowie
wodnokanalizacyjne
91 578 35 80
Pogotowie weterynaryjne
91 577 00 30

Przychodnie Poradnie
Szpital Centrala
Przychodnia nr 6

17. Rob ... szkocki Janosik
18. strzyże nimi pies
19. największe polskie jezioro
20. cios w boksie
21. miasto w Saksonii
22. kaczy głos
23. nacja w Tajlandii
24. pilastry
25. sztuczna skóra
26. ze znaną stadniną
27. surogat
28. rodnik organiczny
29. pierścień z herbem
30. lewy dopływ Odry
31. obelisk wyciosany z jednej
bryły
32. odraza, obrzydzenie
33. włoski port nad Adriatykiem w pobliżu San Marino
34. wstręt
35. najlepszy z tonikiem
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Dyżur nocny

Pionowo
1. tchórzliwy człowiek
2. nakrętce nie popuści
3. rzeka w Niemczech
Ems
4. zżera żelazo
5. wieczne pretensje
6. miasto i port w Nowej Gwinei
7. jad
8. z floresami
9. pierwiastek odkryty przez
M. Curie
10. cielę dużego ssaka
11. diuna, barchan
12. miasto w dawnym suwalskiem
13. żmija z wysp Pacyfiku
14. dawna prowincja rzymska
15. jezioro na granicy USA i
Kanady
16. jubileuszowa liczba

1
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91 573 89 99
91 577 63 55
91 578 56 16 lub
91 834 27 44
91 573 89 99
91 578 38 74
91 573 21 90

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

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

redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEPIS

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

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

Biała kiełbasa zapiekana z cebulą
Składniki:

1 kg białej kiełbasy
4 cebule
0,5 szklanki białego wytrawnego wina
1 łyżka oleju
1 łyżeczka miodu
2 łyżki musztardy francuskiej
1 łyżka sosu sojowego
1 łyżeczka majeranku
kilka gałązek tymianku

Przygotowanie

Naczynie żaroodporne smarujemy olejem. Cebule obie-

ramy i kroimy w półksiężyce.
Do
brytfanki
wkładamy
kiełbaski
i
cebulę.
Wino, sos sojowy, miód, musztardę i zioła mieszamy. Powstałą mieszanką polewamy kiełbasę. Naczynie przykrywamy pokrywką lub folią, wstawiamy
do piekarnika nagrzanego do
180 stopni i pieczemy 20 minut.
Następnie zdejmujmy pokrywkę i zapiekamy jeszcze 25 minut, od czasu do czasu polewając kiełbaski sosem z brytfanki.
Podajemy z chrzanem, ziemniakami - wg uznania.

ogłoszenie

POSZUKUJE

KIEROWCÓW KAT. C+E
WYMAGANIA:

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

OFERUJEMY:

- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane w terminie
- nowoczesne auta marki DAF, MERCEDES, MAN.
- praca w systemie tygodniowym
- ubezpieczenie grupowe
TELEFON: +48 603 129 069 • +48 785 900 833
Jedności Narodowej 23A • 72-130 Maszewo
e-mai : biuro@agro-business.pl
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NIERUCHOMOŚCI
Działki budowlane w
Grzędzicach, 4 km od
Stargardu. Uzbrojone, wydane warunki zabudowy.
Tel. (91) 576-41-10, lub
695-986-397
Działkę budowlaną o pow.
3000 m2 z linią brzegową
Jeziora Woświn. Cena 30
zł/m2. Tel. (91) 439-18-80
lub 502-914-559
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.10.30- 18.00)
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 , rozsiewacz nawozu duński,
słomę w kostkach 3 zł/
sztukę. Tel. 608 791 487
• Sprzedam opryskiwacz
Tad-len 2000 l. 18m. 21
000, beczkowóz rekordia ocynk 7000 l 15 000,
rozrzutnik
obornika
dwuosiowy 3500, agregat uprawowo-siewny
becker hassia 3 metrowy 12500, sadzarka czeska redła 3 rzędowe 850,
siewnik do buraków 6
rzędowy aeromat 3 3300. Tel. 514 022 470
• Sprzedam kozy miniaturki, owce, jaja emu. Tel.
606 627 718
• Sprzedam przyczepę wywrotkę D-47, zarejestrowaną, ubezpieczoną, z
ważnym przeglądem do
06. 2021r. Tel 512 532 734
• Kupię każdy ciągnik rolniczy – stan obojętny, tel.
694 400 305
USŁUGI

• Kompleksowe wykończenie wnętrz remonty
mieszkań i łazienek. Tel.
692 421 192
• Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608 013 995
• Budowa domów od podstaw, wieloletnie doświadczenie. 502 568
622
• KOMPLEKSOWE
REMONTY MIESZKAŃ. 721
460 551
•
Usługi glazurniczo
ogólnobudowlane, płytkowanie, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, regipsy, panele
kompletne wykończenia wnętrz. Tel. 537 275
547
• Prace elektryczne. 607
729 933
• Usługi ogólnobudowlane kompletne wykończenia wnętrz, malowanie, glazura, terakota,
parkiety, regipsy, docieplanie budynków. Tel.
798 523 288
• Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele
, płytki, naprawy hydrauliczne i elektryczne,     tel.
666 047 905.
• Regulacja,
naprawa,
konserwacja okien i
drzwi. Tel. 695 181 070
• Usługa
transportowa
pojazdy o ładowności
1,5 tony oraz 6ton. Tel.
796 767 980

• Roboty
wykończeniowe: regipsy, malowanie,
szpachlowanie, panele,
wykończenia posadzek i
inne. Tel. 697 674 628.
• Transport, przeprowadzki. 696 138 406
• Usługi remontowo- budowlane
malowanie,
szpachlowanie,
płytki.
723 782 255
• Szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, regipsy, panele, montaż drzwi.
503 045 655
• Usługi finansowe, kredyty, pożyczki z dojazdem
do klienta. 536 246 439,
533 673 753, 504 774 351
• Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyjmie zlecenie na budowę domów od podstaw,
przekładek dachów, docieplenia, układanie kostki, różne rodzaje. Tel. 607
137 081;
• Zwrot podatku z pracy rodzinne, urlopowe: Niemcy, Holandia, Austria, Anglia, Belgia, Norwegia. Tel.
71 385 20 18, 601 759 797
• Transport, przeprowadzki, opróżnienie mieszkań,
piwnic, gratów. Tel 668
343 638
• Wyburzamy, budujemy
i remontujemy. 668 343
638
•
•
•

•

PRACA
Emeryt podejmie pracę
jako struż lub dozorca. Tel.
515-716-908
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 ko-

•

•

•
•
•
•

•

•

•

munikatywny,
zarobki netto do 1500 euro/
mies. ,wyjazdy od zaraz,
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825 lub
737-886-919 lub 737489-914
Zatrudnię
kierowcę
C+E
Niemcy- wschodnie. Zakwaterowanie,
umowa
i
stawki niemieckie, system pracy 2/1 i inne.
Tel. 0049 179 3405
475 lub sms- oddzwonię.
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
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
5117AH-S, wkład 11 kg,
tel. 605 522 340.
• Sprzedam drewno suche
tanio. 691 848 026
• Drewno, bukowe, dębowe, pocięte, porąbane.
Tel. 603 353 789
• Sprzedam drewno opałowe. 667 788 820
• Piec gazowy c.o. dwufunkcyjny
wiszacy
firmy vaillant - junkers-bosch
niemiecki
do mieszkania,domu z
gwarancja
serwisowa
cena od 1.000zl tel 691
686 772

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

POGOTOWIE
WODOCIĄGOWE

Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

10.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel. 91-578-13-29
11.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel. 91-578-13-29

91 578 35 80
519 546 992
(całodobowe)

Wójt Gminy Stara Dąbrowa informuje, że
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Dąbrowa oraz na stronie internetowej www.bip.staradabrowa.pl podany jest
wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy.
Wykaz podaje się do wiadomości przez
okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 10
kwietnia 2020 r. do dnia 1 maja 2020 r.

12.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel. 91-578-13-29

mgr farm.

13.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel. 91-578-13-29
14.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel. 91-578-13-29
15.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel. 91-578-13-29
16.04.2020
„Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
tel. 91-578-13-29

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

tartaczne

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

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

KUPIĘ DREWNO

•

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
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świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

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

Marcin Brański
Rafał Kowalczuk
Michał Padiasek

Sekretariat
Dorota Mariańska

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6 • 73-110 Stargard

POGOTOWIE
CIEPŁOWNICZE
Schody drewniane

Tel. 604162322
www.liderschody.pl

993

(całodobowe)

SKUP złomu i makulatury
Resko, ul. Gdańska 16
tel. 516 785 789 • 509 349 767
91 573 09 96

Kolportaż
Leszek Gulak

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

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

Sprzedam maszyny tartaczne

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

Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759

ZATRUDNI

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

ZATRUDNI

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

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

Tel. 609-007-154

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

Serwis - Doradztwo - Kredyty - Części
MTD, Stihl, Stiga - PHU „SWISSPOL”
Stargard, Strachocin 44a - tel. 91 577 52 03
Stargard, ul. Czarnieckiego 10 - tel. 91 578 61 11
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W tym szczególnym czasie
dla wszystkich Czytelników
z okazji Świąt Wielkanocnych
dużo zdrowia, wiosennego optymizmu,
wszelkiej pomyślności,
radosnej atmosfery
przy świątecznym stole

Święto Zmartwychwstania Pańskiego
to święto nadziei.
A nadzieja jest nam potrzebna.
Wierzymy w to, że wkrótce
będziemy mogli normalnie żyć i pracować.
Tego Państwu życzymy.
Życzymy także ZDROWIA
i wszelkiej pomyślności.
Zostańmy w domach, z nadzieją
i optymizmem patrząc w przyszłość.
Przewodniczący
Rady Gminy Dolice
Ryszard Mikołajczyk

W tym szczególnym czasie przeżywania
Świąt Wielkanocnych,
życzymy Państwu zdrowia i radości serca.
Niech dni, w których pochylamy się
nad tajemnicą
Zmartwychwstania
napełniają nas nadzieją
i dadzą nam siłę
w naszym życiu
osobistym i zawodowym.
Zarząd oraz pracownicy
Stargardzkiej
Agencji Rozwoju Lokalnego

Wójt
Gminy Dolice
Grzegorz Brochocki

Szanowni Państwo,

znajdujemy się w szczególnym momencie.
Właśnie teraz bardziej niż zwykle potrzebujemy bliskości,
wsparcia i zrozumienia. Pomagajmy ludziom wokół.
To naprawdę ważne. Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie,
ale także – a może przede wszystkim – za naszych najbliższych.
Liczę na to, że mimo niecodziennej sytuacji
Święta Wielkanocne upłyną Państwu spokojnie.
Wykorzystajmy ten czas na refleksję i odrodzenie,
które Zmartwychwstanie niesie chrześcijanom.
Razem z moimi Współpracownikami
życzymy Państwu
przede wszystkim zdrowia
i sił do radzenia sobie z tą inną rzeczywistością.
Życzymy też odporności oraz pogody ducha
– tak potrzebnych teraz, by z optymizmem
i wiarą przyjmować zmieniający się świat.
Niech dopisuje Państwu nadzieja w patrzeniu w przyszłość.

prezydent Stargardu
91 573 09 96

