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Ogłoszenie

REKLAMA
e-mail:
karolina sb@domjudy.pl

8 Tel. 506 638 789

Sprzedam mieszkanie
własnościowe
3-pokojowe, 50 m2
w Stargardzie

tel. 535 484 656

Sprzedam
samochód osobowy
marki Mercedes klasy
S, rok produkcji 2010.
Tel. 509 528 688

Z okazji zakończenia
Roku Szkolnego,
w tym wyjątkowym czasie,
składam serdeczne
podziękowania Nauczycielom
i Pracownikom Oświaty,
za całoroczną pracę,
zaangażowanie i wytrwałość.
Wszystkim uczniom i rodzicom
gratuluję osiągniętych wyników.

Poseł RP
Jarosław Rzepa

Więcej informacji o Szymonie Hołowni szukajcie w internecie i na Facebook
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WYDZIERŻAWIMY DZIAŁKI POD
ELEKTROWNIE SŁONECZNĄ!
CZYNSZ DZIERŻAWY OD 8 TYS/HA/ROK
TEL 698 008 480

Sfinansowane przez KWW Wadysława Kosiniaka Kamysza

Życzę
Wam wszystkim
bezpiecznych i słonecznych
wakacji, odpoczynku
i wielu radości.

Bezpartyjny. Dziennikarz, publicysta, autor 20 książek. Swoje
decyzje zawsze opiera na wiedzy specjalistów. Zwolennik
zwiększenia kompetencji i dofinansowania lokalnych samorządów. Założyciel dwóch fundacji pomagających dzieciom.
Zagorzały obrońca zwierząt i przyrody. Mający szacunek do
człowieka, bez względu na wyznanie, czy orientację seksualną.
Praktykujący katolik, uważający, że nie należy mieszać kościoła
w politykę. Jedynie On może zakończyć partyjniactwo, pogodzić
społeczeństwo. Myśli o pokoleniach nie o kadencji.
TO CZŁOWIEK, KTÓREGO NIE MOŻNA POMINĄĆ.

przeczytaj więcej na s. 8

www.arenella.pl
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Obwodnica Kobylanki

XVIII sesja Rady Powiatu Stargardzkiego

Zarząd Powiatu
z absolutorium
Udzielenie wotum zaufania i przyznanie absolutorium Zarządowi, to najważniejsze
punkty obrad XVIII sesji Rady Powiatu Stargardzkiego, która odbyła się w minioną
środę (24 czerwca). Tym razem decyzję o przyznaniu absolutorium radni podjęli jednogłośnie, na podstawie przedłożonego sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego
budżetu.

Radni jednogłośnie przyznali Zarządowi Powiatu absolutorium

Jednomyślność w tej sprawie wszystkich klubów radnych dowodzi wysokiej oceny działań powiatowego samorządu, który nie tylko
utrzymał płynność finansową
powiatu, ale także zakończył
ubiegły rok nadwyżką w budżecie. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, dochody budżetowe Powiatu Stargardzkiego wyniosły w 2019
roku ponad 139 mln zł. Wydatki na realizację przyjętych zadań oszacowano na-

tomiast na blisko 134 mln zł.
Ubiegły rok zamknięto tym
samym nadwyżką w kwocie
ok. 5,5 mln zł. Na przestrzeni
ubiegłego roku Powiat Stargardzki utrzymywał również
płynność finansową, dzięki
temu zaciąganie kredytu w
rachunku bieżącym powiatu
nie było konieczne-mimo zapewnionej przez bank możliwości finansowania. Twarde finansowe dane skłoniły
więc wszystkich 23 radnych
do jednomyślnego głosowa-

nia. Nieczęsto tak się zdarza
w historii samorządu powiatowego, co ze szczególną satysfakcją zostało odnotowane
na absolutoryjnej sesji. Jest to
również dowód, potwierdzający efekty podjętych działań przede wszystkim na
rzecz restrukturyzacji zadłużenia powiatu oraz renegocjacji umów kredytowych,
zakończonych pozyskaniem
oszczędności, a także spłatą
przez powiat części kredytów
bankowych.
Uchwałę absolutoryjną poprzedziło udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Jego podstawę stanowił przedłożony radnym Raport o stanie powiatu, w którym zawarto podsumowanie
wszystkich działań samorządu związanych z realizacją
polityki społecznej, projektów inwestycyjnych, programów i strategii oraz uchwał
Rady Powiatu w minionym
roku. Czerwcowa sesja odbywała się w reżimie sanitarnym, wynikającym z obowiązującego nadal stanu epidemii- z zachowaniem należytego dystansu i bez udziału
gości. Jednogłośne przyznanie absolutorium Zarządowi Powiatu, któremu przewodniczy Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska okazało się natomiast kluczowym
akcentem obrad, szczególnie
ważnym dla władz powiatu
zwłaszcza w obecnym czasie,
trudnym dla wszystkich jednostek samorządu.
Oprac: KR

Wieża widokowa
w Ińsku

Osobówka wjechała
w linie oddzielające
pasy ruchu
W minioną środę, 24 czerwca na Drodze Krajowej nr
10 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego.

Kierowca Citroena jadąc od strony Szczecina w kierunku Stargardu wjechał w linie
oddzielające pasy ruchu. Foto. Stoją!Stargard

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. Kierowca samochodu osobowego
marki Citroen jadący od strony
Szczecina w kierunku Stargardu
w pewnym momencie uderzył
w barierki oddzielające pasy. W

wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Na drodze
przez pewien czas były utrudnienia i kierowcy jadący w stronę Stargardu korzystali z objazdu przez Kobylankę.

Pożar w opuszczonym
mieszkaniu na Czarnieckiego
W miniony wtorek 23 czerwca w jednym z budynków mieszkalnych na Czarnieckiego doszło do pożaru mieszkania.

Do zdarzenia doszło przed
południem. Na miejsce zostały
zadysponowane dwie jednostki
Państwowej Straży Pożarnej w
Stargardzie oraz zespół ratownictwa medycznego.
W związku z tym, że pożar
wybuch w opuszczonym mieszkaniu strażacy musieli przez
okno dostać się do środka. Po

wejściu do mieszkania okazało
się, że zapaliły się śmieci znajdujące się w pojemniku. Pożar
udało się szybko opanować.
Strażaków wezwała sąsiadka,
w której mieszkaniu zaczął pojawiać się dym.
W wyniku zdarzenia nikt nie
został poszkodowany.

Osoby niepełnosprawne również mogą podziwiać piękno
okolicyOsoby niepełnosprawne, które nie są w stanie samodzielnie wejść na wieżę widokową mogą skorzystać ze
specjalnej windy.
Termin specjalnego uruchomienia
windy wieży widokowej można zgłosić telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Fakt ten można zgłosić od ponie-

działku do piątku w Urzędzie Gminy
dzwoniąc pod numer (91) 5623-025 lub
pisząc na adres: urzad@insko.pl
info UG Ińsko/opr red

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ze specjalnej windy zamontowanej na wieży widokowej

W opuszczonym mieszkaniu na Czarnieckiego doszło do pożaru śmieci. Foto. Stoją!Stargard
91 573 09 96
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Kończy się kampania prezydencka 2020

W niedzielę wybieramy!
Dzisiaj, tj. w piątek 26 czerwca mija ostatni dzień kampanii wyborczej, już o godz. 12 w nocy
rozpocznie się cisza wyborcza, która zakończy się dokładnie w niedzielę o 21, kiedy to poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Kampania prezydencka nie ominęła także Stargardu; na ulicach miasta widoczne są liczne banery kandydatów, a lokalni działacze przez kilka
ostatnich miesięcy próbowali przekonywać mieszkańców do wyboru swojego kandydata.
Rafał Trzaskowski, który wywołał
spory entuzjazm wśród wyborców Lokalnych działaczy PiS w promocji Andrzeja Dudy wspierała była minister Elżbieta Rafalska
e zk kaml
a
m
a
KO. R. Trzaskowskir ruszył
panią w Polskę, a na jego trasie
nie zabrakło także naszego miasta. Kilkuset stargardzian przywitało kandydata KO na rynku staromiejskim. Wśród mieszkańców
znalazły się też lokalne osoby publiczne, jak wójt Kobylanki Julita
Pilecka, wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski czy Sławomir Rutkowski, radny powiatu poprzedniej kadencji.
Ostatnim mocniejszym akcentem tej kampanii w Stargardzie
M.in. były wójt Kobylanki Mirosław Przysiwek w czasie kampanii zbierał podpisy
był przyjazd europoseł PiS ElżbieNa spotkanie z Rafałem Trzaskowskim, który przybył do nas pod koniec maja,
dla kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka
przybyło kilkuset stargardzian..
ty Rafalskiej, byłej minister rodziPierwszym mocniejszym ak- Wolności. Zaczęły się też już wte- ny, pracy i polityki społecznej. Jej
centem tych wyborów w naszym dy pojawiać pierwsze banery, jak przyjazd w niedzielę 12 czerwca,
mieście była wizyta Szymona Ho- np. Władysława Kosiniaka-Kamy- był związany ze wsparciem kanłowni, który 29 lutego odwiedził sza, które na terenie całego miasta dydatury Andrzeja Dudy. Wizyta
Stargard i spotkał się z mieszkań- rozwieszali lokalni działacze Ko- byłej minister wywołała protesty
Obywateli Stargard.
cami w Domu Kultury Kolejarza. alicji Polskiej (PSL-Kukiz 15).
Kampania, jak wiemy zostaNie można narzekać na brak dyNa to spotkanie przybyli nie tylko
mieszkańcy, ale również samorzą- ła przerwana przez epidemię Co- namiki i emocji w trakcie tej kamdowcy. W tym samym czasie były vid-19. Na ok. 2 miesiące stanę- panii prezydenckiej. W najbliższą
zbierane też podpisy dla kandyda- ło też życie polityczne w naszym niedzielę zadecydujemy, komu potów. Na ulicach można było spo- kraju. Wybory zaplanowane na 10 wierzymy urząd głowy państwa na
tkać reprezentantów wielu komi- maja, z powodu pandemii, nie od- najbliższe pięć lat. Szczegółowe
tetów. Za przykład niech posłuży były się, a druga data została wy- wyniki wyborów w mieście i pogrupa lokalnych działaczy i sym- znaczona na 28 czerwca. W mię- wiecie podamy we wtorkowym
patyków Konfederacji z Mirosła- dzyczasie zmienił się kandydat wydaniu Dziennika Stargardzkie| Fryzjerktórzy
| Stolarz
| Sprzedawca
| Murarz-Tynkarz
| | OgrodnikSzymon
| Kucharz
| Piekarz
| Cukiernik
| Elektryk
| DKK pod
KO, po rezygnacji
Małgorzaty Kiwem Przysiwkiem,
zbiera-| Krawiec
go.
Hołownia w
Stargardzie spotkał
się ze swoimi
zwolennikami w
Piotr
Słomski
koniec lutego
li podpisy także w okolicach Placu dawy-Błońskiej, jej miejsce zajął

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

Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

| Mechanik pojazdów samochodowych | Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie |

Wypełnione dokumenty wyślij na adres mailowy: rekrutacja-psb@wp.pl

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA!

Cykl kształcenia: 3 lata

Dla uczniów spoza powiatu istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia

ul. Armii Krajowej 25 • 73-150 Łobez • tel. 91 39 73 190 • www.lobez-edukacja.pl
Podczas spotkania z Sz. Hołownią było również sporo naszych samorządowców,
Sporo pracy w promocję Władysława Kosiniaka-Kamysza włożyły lokalne siły Koalicji Polskiej (PSL-Kukiz 15), wieszając na
jak. m.in. starosta Iwona Wiśniewska z zastępczyniami, radny Damian Gralak czy
terenie miasta i powiatu banery kandydata, m.in. na ul. Różanej
sekretarz
miasta Zdzisław
reklama
w Rygiel
gazecie, tel./fax: 91 39 70 990,
kom. 607 721 607, e-mail: nowytygodniklobeski@wp.pl
redakcja@dziennikstargardzki.pl
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Sterta otwartych paczek przy ul. Gdańskiej

Kto jest odpowiedzialny za ten bałagan?
Nasza Czytelniczka poinformowała redakcję, że przy paczkomacie na ulicy Gdańskiej 2 znajduje się sterta otwartych paczek. Bałagan w tym
miejscu został udokumentowany zdjęciami wykonanymi przez kobietę. Sam bałagan to jednak nie jedyny problem, na paczkach pozostały listy
przewozowe z danymi osobowymi, zatem doszło również do naruszenia przepisów RODO.

Sterta otwartych paczek szpeci teren przy ulicy Gdańskiej

O całej sprawie naszą redakcję poinformowała mieszkanka Stargardu, która przesłała

Bałagan przy paczkomacie, przy ulicy
Gdańskiej 2

również kilka zdjęć. - Na ulicy Gdańskiej 2 w Stargardzie,
koło paczkomatu leży duża
ilość pootwieranych paczek z
etykietami, na których są imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy. Paczki są rozdarte i zawartość jest wyciągnięta. Proszę o informacje w tej
sprawie, bo wydaje mi się, że
jest to łamanie RODO – mówi
nasza Czytelniczka (dane do
wiadomości redakcji). Trudno stwierdzić kto jest odpowiedzialny za bałagan przedstawiony na zdjęciach. Dostęp do paczkomatu poza kurierem mają tylko adresaci paczek, zatem najprawdopodobniej są to pozostałości paczek
osób, które je odebrały, otworzyły na miejscu, zabrały za-

wartość i potraktowały teren
koło paczkomatu jako wysypisko śmieci. Skoro tak, to nie
będzie problemu z ustaleniem
tego, kto jest odpowiedzialny za bałagan, gdyż na paczkach pozostały dane osobowe.
O całej sprawie poinformowaliśmy Straż Miejską, która już
rozpoczęła czynności ustalające sprawców bałaganu. - Nie
mieliśmy zgłoszenia w tej sprawie, a więc nie było żadnych
działań z naszej strony. Podejmujemy temat i wdrażamy
czynności wyjaśniające – poinformował Komendant Straży
Miejskiej Wiesław Dubij. Jak
słusznie zauważa nasza Czytelniczka, doszło także do złamania przepisów RODO. Jak
mówią przepisy, firma kurierska działająca na podstawie
prawa pocztowego zobowiązana jest do zachowania tajemnicy pocztowej. Obejmuje

Na pozostawionych paczkach bez trudu można odczytać dane osobowe.

Lecimy do Chorwacji!!!
Zadar w Chorwacji już 9 lipca stanie się pierwszym w historii Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, rozkładowym połączeniem lotniczym na południe Europy.

w każdy czwartek według poniższego rozkładu lotów:
Wylot ze Szczecina 09:1011:20
Powrót z Zadr 12:20-14:35
Ogłoszone, nowe połączenie
lotnicze jest jednym z ulubio-

ona informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych,
informacje dotyczące realizowania przekazów pocztowych,
dane związane z podmiotami
korzystającymi z usług pocz-

KR

Odeszli do wieczności...

Od 9 lipca nowe stałe połączenie lotnicze

W minioną środę Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły uruchomienie, od 9 lipca 2020 roku
połączenia lotniczego na trasie
Szczecin – Zadar – Szczecin.
118 miejscowy samolot typu
Embraer 195 operować będzie

Straż Miejska ustala kto jest odpowiedzialny za bałagan przy paczkomacie

towych oraz informacje odnoszące się do faktu i okoliczności świadczenia usług
pocztowych lub korzystania z
nich. Do zachowania tajemnicy pocztowej są obowiązani zarówno operator pocztowy jak i osoby, które – z racji
wykonywanej działalności –
mają do niej dostęp. Niestety nie zawsze przepisy ochrony danych osobowych są przestrzegane przez samych kurierów, listonoszy, czy też po
prostu wszystkich obywateli.
Dane odbiorów listów i paczek
mogą też poznać osoby postronne z awizo niedbale wsuniętego do skrzynki lub szczeliny między drzwiami i ościeżnicą. Warto zwrócić uwagę, że
na paczce nie powinien widnieć numer telefonu, który –
co do zasady – jest traktowany
jako dane osobowe. Może on
znajdować się jedynie na liście
przewozowym, który odrywa
kurier czy listonosz.

nych kierunków wakacyjnych
mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy do tej pory, trasę
tę pokonywali podczas wielogodzinnej jazdy samochodem.
Jeszcze nigdy, Chorwacja nie
była tak blisko Szczecina – powiedział Maciej Dziadosz, Prezes Portu Lotniczego Szczecin –
Goleniów.
Bilety dostępnie na stronie
www.lot.com oraz w biurach
podróży.
Doskonała wiadomość na wakacje nie tylko letnie.

Pochówki 24.06.2020
CZESŁAW CHEŁSTOWSKI, lat 60, zmarł 19.06
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 14.00
na Starym Cmentarzu
Pochówki 25.06.2020
ZUZANNA WINCEK, lat 12, zmarła 20.06
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00
na Nowym Cmentarzu
HELENA KACZMAREK, lat 86, zmarła 20.06
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 11.00
na Starym Cmentarzu
Pochówki 26.06.2020
HALINA JASZCZUK, lat 79, zmarła 23.06
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00
na Nowym Cmentarzu
Pochówki 29.06.2020
ROBERT KOSOWSKI, lat 44, zmarł 23.06
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 10.00
na Starym Cmentarzu
reklama

Z lotniczymi pozdrowieniami
Elwira Borecka (Postrożna)

91 573 09 96
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Powiat przeznaczył ponad 1,5 mln zł na dług szpitala

Szpital pozostaje na minusie...
Spory fragment sesji Rady Powiatu Stargardzkiego poświęcony był obecnej sytuacji stargardzkiego szpitala. Radni przyjęli uchwałę w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala w Stargardzie za 2019 rok. Następnie na podstawie tego raportu podjęli uchwałę w sprawie pokrycia
ujemnego wyniku finansowego za miniony rok. Podczas obrad przedstawione zostało także sprawozdanie z działalności stargardzkiego szpitala
za 2019 rok.

Radni podczas sesji Rady Powiatu rozpatrzyli trzy uchwały dotyczące sytuacji stargardzkiego szpitala

W 2019 roku Samodzielny
Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w
Stargardzie udzielał pacjentom
kompleksowej, stacjonarnej i
całodobowej opieki medycznej
w ramach prowadzonych przez
SPWZOZ w Stargardzie oddziałów, doraźnej całodobowej
pomocy medycznej w ramach
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz udzielał ambulatoryjnych profilaktycznych i diagnostycznych świadczeń zdrowotnych oraz rehabilitacji leczniczej w ramach jednostek organizacyjnych. Zakład prowadził kształcenie kadr medycznych poprzez nadzorowanie
pracy lekarzy rezydentów oraz
stażystów innych zawodów medycznych. Realizując swoja misję Zakład wykonywał zadania
mające na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów wymagających pomocy doraźnej, całodobowej opieki, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
udzielanych w trybie ambulatoryjnym oraz rehabilitacji leczniczej, a także świadczył inne
usługi medyczne wynikające z
procesu leczenia lub odrębnych
przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń
przy stałym podnoszeniu jakości świadczonych usług. Świadczenia zdrowotne udzielane
były pacjentom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz
innym osobom uprawnionym
do świadczeń w ramach umów
zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz na podstawie przepisów z uwzględnieniem zasad wynikających z
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych na
redakcja@dziennikstargardzki.pl

terenie powiatu stargardzkiego,
przyjezdnym z obszaru całego
kraju oraz cudzoziemcom. Podstawowym źródłem przychodów SPWZOZ były przychody
z tytułu udzielania świadczeń
zdrowotnych w ramach umów
zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie. Pozostałe przychody zostały uzyskane na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami
leczniczymi, zakładami pracy oraz od pacjentów nieposiadających prawa do bezpłatnych świadczeń. W 2019 roku
najwyższy poziom finansowania na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
oraz realizacji świadczeń, odnotowano w umowie: system
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Oprócz tego w
2019 roku umowa „sieciowa”
obejmowała dodatkowe środki
finansowe na wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pielęgniarek i położnych, ratowników
medycznych, lekarzy zatrudnianych na podstawie umowy
o pracę. W odniesieniu do ostatecznego poziomu ryczałtu, wynikającego z umowy zawartej z
ZOW NFZ za rok 2019 należy zauważyć, że w porównaniu
do jego pierwotnego poziomu
został on zwiększony o 2 356
616,00 zł, natomiast w porównaniu do tego samego okresu za
roku 2018 był to wzrost o 3 749
238,00 zł. Osiągnięcie takiego wyniku możliwe było dzięki
wypracowaniu przede wszystkim w roku 2018 wyższej wartości świadczeń zdrowotnych
przez poszczególne komórki
organizacyjne, znajdujące się w

sieci szpitali.
Raport dotyczący sytuacji
finansowej
Na podstawie przedłożonego przez Dyrektora SPWZOZ
w Stargardzie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej
szpitala za 2019 rok, Zarząd Powiatu ocenił sytuacje ekonomiczno-finansową Zakładu na
42 punkty z 70 możliwych do
uzyskania. Przedmiotowy raport jest przygotowywany na
podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni
rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej
na kolejne trzy lata obrotowe
wraz z opisem przyjętych założeń oraz informacje o istotnych
zdarzeniach mających wpływ
na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Analizy oraz prognozy
sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonuje się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. Przedstawiony
w raporcie rachunek zysków i
strat wskazuje na zmniejszenie
w 2019 roku ujemnego wyniku finansowego wynoszącego
netto o -3 344,3 tys. zł. Analiza
rachunku zysków i strat wskazuje na wzrost przychodów ze
sprzedaży oraz wzrost kosztu
własnego sprzedaży, jednakże
wysokość kosztów spowodowała poniesienie straty w segmencie działalności operacyjnej,
mniejszej niż w ubiegłym roku
o 40,2%. Pozostałe przychody operacyjne uległy zwiększeniu o 3,9% w stosunku do roku
ubiegłego, natomiast pozostałe koszty operacyjne zwiększyły się w porównaniu z 2018
rokiem o 18,3%. W segmencie działalności finansowej jednostka poniosła stratę w wysokości -502,3 tys. zł. Opisane
zmiany wpłynęły na ukształtowanie się wyniku netto na
poziomie -5 656,0 tys. zł, tj.
zmniejszenie straty o 62,8% w
stosunku do 2018 roku. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata
obrotowe założono ujemny wynik finansowy tj. w 2020 roku
– 5 736 581,00 zł, w 2021 roku
– 5 285 300,00 zł i 2022 roku –
5 225 247,00 zł. W prognozach

na lata 2020-2022 założono realizację świadczeń finansowych
ze środków publicznych na dotychczasowym poziomie według zasad rozliczeń wynikających z obecnie obowiązujących
umów. Skutki przygotowanych
przez rząd zmian w finansowaniu opieki zdrowotnej nie
są ujęte. Celem SPWZOZ jest
równoważenie kosztów z przychodami. W 2018 roku uzyskano 38,57% możliwych punktów,
w zakresie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
Natomiast w 2019 roku 60% i jest to
poprawa. Zakłada się utrzymanie w latach 2020-2022 tego poziomu maksymalnej punktacji
wskaźników. Świadczy to o poprawie sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Kolejne pieniądze na dług
Zarząd Powiatu oraz radni
zdecydowali się pokryć ujemny
wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
za 2019 rok. Wysokość straty
SPWZOZ za 2019 rok po dodaniu kosztów amortyzacji wynosi 1 521 664,58 zł. Zatwierdzone przez radnych sprawozdanie
finansowe szpitala za 2019 rok
wykazało stratę netto w wysokości 5 565 000,35 zł. Zgodnie
z art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych
do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta
opinii o tym sprawozdaniu bez
zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa. Natomiast zgodnie z art. 59
ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 roku o działalności leczniczej, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony w
art. 57 ust. 2 pkt 1, tj. zmniejszając fundusz zakładu. Jeżeli strata netto za rok obrotowy
nie może być pokryta w określony sposób w przytoczonej
ustawie oraz po dodaniu kosz-

tów amortyzacji ma wartość
ujemną, zgodnie z ustawą, Podmiot tworzący jest zobowiązany
w terminie 9 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej pokryć stratę
netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może
być pokryta, jednak nie wyższej
niż suma straty netto i kosztów
amortyzacji, albo 12 miesięcy
od upływu terminu na pokrycie
straty wydać rozporządzenie,
zarządzenie albo podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Nikt jednak nie
chce likwidacji naszego szpitala,
dlatego z uwagi na brak możliwości pokrycia przez SPWZOZ
w Stargardzie we własnym zakresie straty netto, a wielkość ta
po dodaniu kosztów amortyzacji ma nadal wielkość ujemną,
Dyrektor SPWZOZ pismem z
dnia 4 czerwca 2019 roku zwrócił się z wnioskiem o pokrycie
ujemnego wyniku finansowego
za rok obrotowy 2019. W uzasadnieniu wskazał, że uzyskane
środki pozwolą na realizację zawieranych porozumień w sprawie spłaty zobowiązań wymagalnych z poszczególnymi kontrahentami dzięki czemu możliwe będzie umorzenie odsetek
od zaległości. Uruchomienie
środków na pokrycie ujemnego
wyniku finansowego SPWZOZ
w Stargardzie poprzedzone będzie analizą najpilniejszych potrzeb Zakładu, jego bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową
oraz możliwościami finansowymi powiatu.
KR
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Przekazanie wozu
dla strażaków z
Chociwla
22 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Chociwlu
otrzymała na własność ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Wcześniej samochód należał do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

Przekazanie wozu odbyło się podczas uroczystego apelu

Przekazanie odbyło się podczas uroczystego apelu, gdzie
doszło również do wręczenia
promes na zakup nowych fabrycznie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla województwa
zachodniopomorskiego
oraz przekazanie pojazdów dla

innych Jednostek OSP od Państwowej Straży Pożarnej. Apel
odbył się na terenie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

Info OSP Chociwel/opr red

Przebudowa drogi w Marianowie

Uwaga na utrudnienia
Po formalnym przekazaniu odcinka ulicy Stargardzkiej w Marianowie przez Zarząd
Dróg Powiatowych, ekipy STRABAG- u rozpoczęły gruntowną przebudowę jezdni. To
kontynuacja ubiegłorocznej inwestycji, której celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy odcinkiem drogi powiatowej 1734Z, łączącym Stargard z Dobrzanami.
Prace związane z przebudową obejmują odcinek ulicy Stargardzkiej o długości ponad kilometra. Po ich zakończeniu zapewniony zostanie płynny przejazd przez
Marianowo wyremontowanym odcinkiem- kluczowym dla sieci dróg
powiatowych, a także sprawnej komunikacji z Dobrzanami.
Obok wymiany nawierzchni jezdni przewidziano też przebudowę infrastruktury, zapewniającej odwodnienie drogi. Przebudowane zostaną również chodniki oraz niektóre
zjazdy do posesji. Wydajny system
odwodnienia i kanalizacji deszczowej, zapobiegnie uszkodzeniom
odcinka drogi już po przebudowie.
Zadanie o łącznej wartości blisko
2 mln zł obejmuje odcinek od wjazdu do miejscowości od strony Trąbek do skrzyżowania z ulicą Spokojną, oraz odcinek od skrzyżowania z ulicą Rolną do końca miejscowości. Rozpoczęcie II etapu okazało
się możliwe, dzięki dofinansowaniu

z Funduszu Dróg Samorządowych
o wartości 1,5 mln zł. Finansowy
udział w ramach wkładu własnego
zapewnił także Powiat Stargardzki,
razem z Gminą Marianowo.
Inwestycja spowoduje natomiast
utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Jednak wykonawca wspólnie z zarządcą drogi zdecydował, że
przez cały czas trwania robót obowiązywać będzie ruch wahadłowy-

bez konieczności zamykania przebudowywanego odcinka.
W formalnym przekazaniu odcinka ulicy Stargardzkiej do przebudowy, uczestniczyła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska razem z
Ireną Agatą Łucką, Członkiem Zarządu Powiatu. Rozpoczęte właśnie prace budowlane potrwają
do 9 września.
Info Starostwo Powiatowe/opr red

Za rok ul. Metalowa będzie przebudowana

Powstanie droga i chodnik
Niebawem poznamy wykonawcę zadania na przebudowę końcowego odcinka ulicy Metalowej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych
Technologii w Stargardzie. Termin składania ofert upływa w poniedziałek (29 czerwca). W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek
drogi o długości 650 metrów, na którym zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna, a także chodnik z kostki betonowej i 19 punktów oświetleniowych. Plac budowy ma zostać przekazany najpóźniej 15 sierpnia. Planowo inwestycja ma zakończyć się najpóźniej w połowie lipca 2021 roku.

Mapa zadania

Urząd Miasta Stargard ogłosił
przetarg na wykonanie przebudowy końcowego odcinka uli-

cy Metalowej na terenie Parku
przemysłowego Nowoczesnych
Technologii w Stargardzie. Za-

danie jest dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – projekt „Przebudowa odcinka ul. Metalowej nr
5001169Z w Stargardzie”. Zamówienie obejmować będzie
wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z przebudową końcowego odcinka
ulicy Metalowej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – chodzi o odcinek drogi
licząc od ronda przy firmie Cargotec - w zakresie i granicach
określonych dokumentacją projektowo-kosztorysową, w skład
których wchodzą: jezdnia i ciąg
pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej, chodnik z kostki betonowej, zatoka autobusowa, odwodnienie korpusu drogowego, oświetlenie uliczne,
pasy zieleni, a także inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym. Zadanie może być także
rozwinięte o wszelkie inne, niewymienione powyżej, roboty i

prace niezbędne dla osiągnięcia
zamierzonego dokumentacją
projektową celu oraz dla uzyskania zakładanego rezultatu
technicznego, funkcjonalnego i
użytkowego. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określony jest przez dokumentację
projektową, specyfikacje techniczne, przedmiary robót oraz
pozostałe materiały przetargowe. Projekt budowlany obejmuje sieć kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Metalowej – nie
jest ona objęta przedmiotem niniejszego zamówienia. Projekty
wykonawcze opisują również
drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną – elementy te również nie są objęte zakresem zamówienia. Ww
projekcie elektrycznym oświetlenia ulicznego, z zakresu zamówienia wyłącza się słup o nr
20/2/01. Jeśli chodzi o orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia, to długość przebudowywanego odcinka ma
liczyć 650 m. Wykonane zo-

staną nawierzchnie bitumiczne o wielkości 7200 m2, a także chodnik z kostki betonowej o
wielkości 1040 m2. Z kolei ulica zostanie oświetlona za sprawą montażu 19 punktów oświetleniowych. Dodatkowe przedmioty zamówienia to roboty
budowlane w zakresie ścieżek
rowerowych oraz instalowanie
urządzeń oświetlenia zewnętrznego. Wykonawcy swoje oferty
mogli składać do poniedziałku
(29 czerwca), tego dnia oferty zostaną otwarte. Termin realizacji zamówienia określono
na najpóźniej do 15 lipca 2021
roku. Biorąc pod uwagę, że zakładany termin otwarcia to 29
czerwca 2020 roku, oznacza
to, że Wykonawca ma na zrealizowanie zamówienia około 12 miesięcy. Podany termin
(15.07.2021) obowiązuje przy
założeniu, że umowa zostanie
zawarta oraz zostanie przekazany plac budowy najpóźniej do
15 sierpnia 2020 roku.
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Rusza nabór wniosków na wymianę pieca

200 grantów po 7 500 zł
Za sprawą projektu „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard”, w latach
2020-2023 mieszkańcy Stargardu mogą się starać o otrzymanie grantu w wysokości 7 500 zł na wymianę pieca lub kotła na paliwo stałe. Wnioski
można składać już od 15 czerwca, aż do 31 marca 2023 roku. Warto jednak się pospieszyć, gdyż fundusz na ten cel obejmuje wypłatę 200 grantów,
po wyczerpaniu tego limitu nabór wniosków zostanie zakończony.
Prezydent Miasta Stargard
ogłosił nabór do projektu pn.
„Zachodniopomorski
Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto
Stargard”, współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
20142020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski
Program Antysmogowy, zgodnie z umową o dofinansowanie
z dnia 3 kwietnia 2020 roku.
Nabór odbywał się będzie w
trybie ciągłym w terminie od
dnia 15 czerwca br. do dnia 31
marca 2023 roku. Termin naboru może zostać skrócony w
przypadku wyczerpania środków lub przesunięty w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego. Nabór dotyczy wyłącznie zadań
planowanych, przewidzianych
do realizacji po podpisaniu
umowy. Regulamin, zgłoszenie
oraz rozliczenie umowy można pobrać ze strony internetowej BIP lub w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w
Stargardzie, przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.
Wypełniony formularz wraz
z załącznikami należy dostarczyć na adres Urzędu Miejskiego przy ul. Hetmana Stefana
Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard do Biura Obsługi Klienta
Urzędu lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej S.A. lub innego
operatora pocztowego. Przedmiotem projektu realizowanego w latach 2020-2023 jest
udzielenie 200 grantów mieszkańcom Stargardu, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących
trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegających na:podłączeniu do sieci ciepłowniczej
lub zainstalowaniu ogrzewania
gazowego lub zainstalowaniu
innych rodzajów źródeł ciepła
jak np. ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego,
ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,
ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjredakcja@dziennikstargardzki.pl

ności. Warunkiem przyznania
grantu będzie likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie jednym lub kombinacją wyżej wymienionych instalacji. W przypadku spełnienia wymogów
Programu, zgodnie z zapisami
Regulaminu, Wnioskodawcy
będą uprawnieni do otrzymania grantu w wysokości 7 500
zł na realizację zadania.
Kto może otrzymać grant?
Grant jest udzielany osobom
fizycznym, legitymującym się
tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa
własności, prawa użytkowania
wieczystego,
ograniczonego
prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Grant
jest udzielany na wykonanie
zadań w lokalach mieszkalnych
lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie
Gminy Miasto Stargard, które
nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej. Hierarchia
rozpatrywania opcji polega na
tym, że Grantobiorca w pierwszej kolejności rozpatruje najkorzystniejsze z punktu widzenia Programu Aantysmogowego opcje. To jest w kolejności:
podłączenie do sieci ciepłowniczej; ogrzewanie gazowe;
inne rodzaje źródeł energii, w
tym: ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii, ogrzewanie oparte o spalanie gazu
ciekłego (z butli), ogrzewanie
elektryczne, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności. W przypadku, gdy rozpatrywana opcja jest niemożliwa
(np. brak istniejącej sieci ciepłowniczej, gazowej lub podłączenie do tej sieci nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadnione), można rozpatrywać
kolejną opcję z listy. Jeśli źródło ciepła oparte o odnawialne
źródła nie może być głównym
źródłem ciepła zapewniającym
komfort cieplny w całym okresie grzewczym lub nie jest ono
technicznie lub ekonomicznie
uzasadnione można przejść
do opcji mniej oczekiwanych,
w tym do ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej
emisyjności. Celem Programu
Antysmogowego jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w
tym zanieczyszczeń pyłowych,
z pieców oraz kotłowni opala-

nych paliwem stałym (kocioł
lub piec węglowy), oraz ograniczenie emisji innych substancji
powodujących przekroczenie
standardów jakości powietrza
w Gminie. W ramach Programu Antysmogowego mogą być
realizowane wyłącznie inwestycje nieoddziałowujące znacząco na środowisko. Grant
jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach
położonych na terenie Gminy.
Grant zostaje udzielony na refinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania, a w szczególności na: pokrycie kosztów wykonania demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk
węglowych; pokrycie kosztów
zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to powinno być fabrycznie
nowe (nieużywane) i z gwarancją; wykonanie wewnętrznej
instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej – w przypadku likwidacji
palenisk indywidualnych; pokrycie kosztów nabycia materiałów lub robót budowlanych,
pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia objętego
wsparciem; pokrycie kosztów
modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego
do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania; pokrycie kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej w
zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania oraz ciepłej wody
użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego;
pokrycie kosztów dokumentacji technicznej, projektu oraz
opinii kominiarskiej.
Co należy wiedzieć
o wniosku?
Grant przyznaje się jednorazowo w wysokości 7 500 zł
na zmianę systemu ogrzewania, w jednym lokalu mieszkalnym lub budynku jednorodzinnym, na podany przez
ostatecznego odbiorcę rachunek bankowy. Grant nie może
pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł. Grantobiorca nie
może uzyskać dofinansowania

W sumie 1.5 mln zł miasto wypłaci w formie 200 grantów dla mieszkańców, chcących wymienić piece na paliwo stałe

na ten sam cel objęty zgłoszeniem w ramach Programu Antysmogowego (w tym działania 2.15 Termomodernizacja
budynków jednorodzinnych
– Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz
Program Czyste Powietrze).
W tym celu Grantobiorca zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia
zarówno na etapie składania
zgłoszenia o udzielenie grantu,
jak i w momencie przedstawiania dokumentów rozliczeniowych. Udzielenie grantu następuje w wyniku złożenia poprawnego pod względem formalnym Zgłoszenia. Zgłoszenie o udzielenie grantu winno
spełniać następujące warunki
formalne: być złożony na właściwym formularzu; mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, w tym m.in. informacje dotyczące: roku budowy, zakresu dociepleń w ciągu
ostatnich 20 lat, informacja o
wymianie okien w ciągu ostatnich lat – w lokalu mieszkalnym/budynku jednorodzinnym, którego dotyczy zgłoszenie; być złożone przez uprawnionego do tego Grantobiorcę;
być opatrzone podpisem Grantobiorcy; zakładać likwidację istniejącego pieca lub kotła
węglowego; dotyczyć budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego spełniającego
warunek efektywności energetycznej (EPH+W maksymalnie
150 kWh/m2 na rok); dotyczyć

budynku jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy; uzasadniać zmianę systemu ogrzewania na mniej emisyjne (przy
zachowaniu hierarchii rozpatrywania opcji). W przypadku
stwierdzenia braków formalnych w zgłoszeniu o udzielenie
grantu, Gmina wzywa Grantobiorcę do ich usunięcia, w sposób określony przez Gminę:
pisemnie, telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej. O formie i terminie
usunięcia braków formalnych
decyduje Gmina w informacji przesłanej do Grantobiorcy. Zgłoszenie ulega odrzuceniu, gdy nie spełnia wymogów
formalnych oraz gdy Grantobiorca nie uzupełnił braków
formalnych w terminie wskazanym przez Gminę, w przypadku: niewypełnienia wymaganych punktów formularza
zgłoszenia; złożenia zgłoszenia
bez wymaganych załączników;
złożenia zgłoszenia na niewłaściwym formularzu; złożenia zgłoszenia niepodpisanego
przez Grantobiorcę; złożenia
zgłoszenia na budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny,
którego poziom zapotrzebowania w energię wynosi EPH+W
więcej niż 150 kWh/m2 na rok;
złożenia zgłoszenia niedotyczącego likwidacji istniejącego pieca lub kotła węglowego;
złożenia zgłoszenia, które nie
przewiduje zachowania hierarchii rozpatrywania opcji.
KR
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Władysław Kosiniak-Kamysz „Nadzieją dla Polski”
Przed nami ostatnie godziny kampanii, która zdecyduje o kolejnych 5 latach nie tylko osoby, która zamieszka na Krakowskim Przedmieściu, ale
również Polski, którą być może ktoś zszyje lub obserwować będziemy dalszy rozkład wspólnoty narodowej. Polacy dotkliwie doświadczeni skutkami zdrowotnymi i gospodarczymi koronawirusa, zostali na siłę wplątani w kampanię wyborczą. Mogło być inaczej gdyby wszyscy liderzy sceny
politycznej w konsensusie na początku pandemii zgodzili się z głosem lidera ludowców, który przekonywał i apelował wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej, przełożenia wyborów o rok przy jednoczesnym wydłużeniu prezydentury Andrzeja Dudy na ten właśnie czas. Co z tego zostało? - NIC.
Wpierw prezes Kaczyński rękoma premiera Morawieckiego i wicepremiera
Sasina na siłę próbował przeprowadzić
wybory 10 maja. Totalny chaos, marnotrawstwo pieniędzy publicznych zakończyły się klapą i klęską obecnego rządu.
Pewnie za kilka lat, będziemy świadkami procesów, na ławie oskarżonych zasiądą wszyscy, którzy dziś mają prawo za
nic a co gorsza wielu z nich korzystając
z uprzywilejowanej pozycji robi na epidemii interesy życia. Dość może o tym
o czym Polacy doskonale wiedzą. Spróbujmy odpowiedzieć lub zderzyć się z
tytułem tego artykułu, który sugeruje,
iż najlepszym prezydentem dziś będzie
Władysław Kosiniak- Kamysz.
Czy Władysław Kosiniak-Kamysz w
odróżnieniu od Andrzeja Dudy, czy nawet Rafała Trzaskowskiego, może być
prezydentem wszystkich Polaków? Jaka
będzie ewentualna prezydentura Andrzeja Dudy. Nikt chyba nie ma wątpliwości,
że tak jak do tej pory obecny prezydent
nie jest i nawet nie próbuje być reprezentantem większości narodu i tak będzie po
wyborach. Nadal wiernie i bez większej
refleksji będzie słuchał poleceń prezesa
Kaczyńskiego i będzie jedynie potrzebny
po to, aby podpisywać ustawy, które odbierają Polakom kolejny obszar swobód
obywatelskich. Popierać go będą „wyznawcy” partii rządzącej, jak również te
osoby, które zostały kupione i zmanipulowane przy pomocy mediów rządowych.
Szkoda mi tych ludzi, ale dla mnie osobiście zawsze jedną z największych wartości była i pozostanie praca i wszystkie
związane z nią prawa. Nie może być tak,
że osoby pracujące są tylko płatnikami
podatków. To dla nich należy się szczególny szacunek w tym szczególny dla pracodawców, którzy uratowali miejsca pracy i
składam im za to wielkie podziękowania.
Może doczekamy się kiedyś czasu, kiedy
prawo będzie proste i stabilne, a państwo
będzie wiarygodne. Dziś brzmi to jak marzenie, ale marzenia to odłożone w czasie
plany i niech ta zapowiedź, będzie takim
planem na przyszłość. Wracając do osoby Władysława Kosiniaka-Kamysza, to
od samego początku kampanii mówi on
o odbudowie braterstwa i pojednaniu.
Jako jedyny zamierza zaprosić do kancelarii prezydenta do współpracy przedstawicieli wszystkich obozów politycznych
po to, aby szukać dialogu społecznego,
który świetnie realizował w Radzie Dialogu Społecznego będąc Ministrem Pracy
i Polityki Społecznej. To nie tylko obietnica wyborcza, ale realny plan do wdrożenia. Polska toczona jest dziś przez trzy
wielkie kryzysy. Prócz kryzysu zdrowotnego, gospodarczego najpoważniejszym
jest kryzys relacji społecznych, określany

przez WKK jako swoista ”wojna domowa”. Do czego prowadzą takie zachowania
na dłuższy czas świadczą relacje w wielu
rodzinach, sceny ze spotkań publicznych
czy wreszcie obrazy z parlamentu, gdzie
można kogoś nazwać „chamską hołota” a
komisja etyki nawet nie zamierza zająć się
tą sprawą. W jednym ze spotkań Władysław Kosiniak-Kamysz określił to kiedyś,
że po wielu latach uciemiężenia przez
ustrój socjalistyczny „wstaliśmy z kolan,
ale zaraz upadliśmy na głowę”. Znam osobiście Władka od wielu lat i prócz dobrego wykształcenia, gdyż jest absolwentem
Uniwersytetu Jagielońskiego i staży w Stanach Zjednoczonych, jest człowiekiem o
dobrym kręgosłupie moralnym. Pochodzi
z rodziny o wieloletnich tradycjach ludowych. Ojciec Andrzej Kosiniak-Kamysz
był dwukrotnie wiceministrem zdrowia i
to właśnie po rodzicach, bo mama ukończyła uczelnię medyczną, jest stomatologiem, Władysław odziedziczył zamiłowanie do zawodu lekarza. Dziś w debacie
społecznej temat stanu służby zdrowia
wybrzmiewa wielokrotnie, ale realnych
działań brak i przypominają mi one dyskusję o suszy, o której rozmawiamy tylko
wtedy, kiedy ona fizycznie wystąpi, przychodzi deszcz i wracamy do niej dopiero
przy następnej suszy. To smutne, ale nie
potrafimy być konsekwentni w działaniu
i co gorsza rządy PIS-u nie starają się budować w najważniejszych sprawach konsensusu najważniejszych sił politycznych,
wszak kiedyś i oni przestaną rządzić i

pewnie chcieliby móc liczyć na kontynuację ich dobrych projektów. Nie wyobrażam sobie, aby Prezydent Władysław
Kosiniak-Kamysz w swoich decyzjach na
pierwszym planie nie przekładał interesu
swoich rodaków. Jako prezes PSL pokazał,
że nie ma nad sobą żadnego prezesa, umie
i potrafi podejmować decyzje, nawet te
które w 2015 roku spowodowały spadek
zaufania do naszej formacji politycznej.
Jest doświadczonym politykiem, pomimo
zaledwie 38 lat. Był radnym w Krakowie
i Ministrem Pracy i Polityki Społecznej
w czasie rządów PO-PSL. To za jego czasów wprowadzono najdłuższe w Europie
urlopy wychowawcze zwane do dziś „Kosiniakowym”. To za jego kadencji wybudowano w Polsce 2300 nowych żłobków
nie wspominając o projekcie Senior Wigor, dzięki któremu powstało w całej Polsce mnóstwo dziennych miejsc opieki nad
seniorami. To fakty i ci, którzy dziś krytykują niech i też będą obiektywni w ocenie, a nie tak jak Prezydent Duda określił
ludzi i czas rządów PO-PSL, „że jesteście
gorsi niż koronawirus”. To niegodne, aby
prezydent państwa, które aspiruje do
jednego z liderów UE i tej części Europy,
wypowiadał wobec swoich rodaków takie
słowa. Ze sztandarowych punktów programu Władysława Kosiniaka-Kamysza
chciałbym przytoczyć omawiany już od 3
lat postulat wprowadzenia emerytur bez
podatku, czy dobrowolnego ZUS-u, tak
przydatnego w obecnym czasie, z którego
mogliby skorzystać dziś Polacy. Dla mło-

dych proponuje dopłatę państwa w wysokości 50 tys. zł do zakupu mieszkania,
domu zarówno na rynku pierwotnym jak
i wtórnym. Dla studentów borykających
się z problemami możliwości studiowania proponuje stypendia w wysokości
1000 ćzł miesięcznie, które mogą być
umarzalne pod warunkiem pozostania
w kraju po ukończeniu studiów. To bardzo konkretne rozwiązania, o których nie
mówią pozostali kandydaci. Polska pogrąża się w kryzysie gospodarczym, a jego
prawdziwe skutki poznamy, kiedy zabraknie pieniędzy na dziurawą wciąż tarczę
antykryzysową. Od początku pandemii
straciliśmy 100 000 miejsc pracy, a wciąż
wiele z nich jest zagrożonych. Największe
straty obserwujemy w turystyce, przemyśle eventowym, kulturze. Za chwilę dojdą
masowe zwolnienia w branży motoryzacyjnej, którą ogromnym wysiłkiem europejska potęgę zbudował właśnie rząd, w
którym ministrem gospodarki był Wicepremier Janusz Piechociński. Spada konsumpcja wewnętrzna, która napędzała
przez ostatnie lata wzrost gospodarczy.
Gospodarka z rosnącego PKB wpadnie
w recesję i oczywiście nie do końca jest
to wina obecnie rządzących, ale winą ich
będzie jak sobie z tym kryzysem poradzą
do czasu, kiedy te rządy będą sprawować.
Nie jest sztuką rozdawać pieniądze, ale
trzeba to robić rozsądnie, inwestować z
myślą o trudniejszych czasach, bo inaczej
pozostaną nam długi takie, jak odziedziczyliśmy choćby po premierze Edwardzie
Gierku, które spłacaliśmy w twardej walucie bardzo długo. Dziś chciałbym abyśmy uniknęli takiego scenariusza, dlatego
Polacy powinni zaufać i wybrać wpierw w
pierwszej turze 28 czerwca Władysława
Kosiniaka-Kamysza, który będzie prezydentem wszystkich Polaków. Połączy
zwalczające się obozy polityczne, zaprosi
ich do współpracy. Będzie współpracował
z każdym rządem w imię dobra narodu i
pomyślności naszej ojczyzny. Polsce potrzeba dziś polityka tego formatu, który
postawi na naszą silną pozycję w Unii
Europejskiej, który zbuduje dobre stosunki społeczne i gospodarcze z naszymi
najbliższymi sąsiadami i zbuduje bezpieczeństwo państwa oparte na bezpieczeństwie w Europie, przy zachowaniu dobrych stosunków z NATO i Stanami Zjednoczonymi. Takim właśnie człowiekiem
jest Władysław Kosiniak-Kamysz, młody,
a jednocześnie z ogromnym doświadczeniem, zdeterminowany i konsekwentny
w działaniu, który połączy, a nie będzie
dzielił Polaków, dlatego zachęcam i proszę, 28 czerwca o oddanie głosu właśnie
na niego. Głos nie będzie głosem zmarnowanym i straconym.
Jarosław Rzepa
Poseł na Sejm RP
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Spędź lato z Muzeum
Różnice i podobieństwa między
Archeologicznorzeczownikiem i przymiotnikiem (3) Historycznym
Poradnik językowy

Jaką funkcję w zdaniu pełnią przymiotniki?
Nieliczne z nich pełnią funkcję
podmiotu: (Kto?) Chory odzyskał
przytomność. (Kto?) Syty głodnego
nie zrozumie.; “Wiódł (kto?) ślepy
kulawego.”; (Kto?) Mądrzejszy zawsze ustąpi głupszemu. (Kto?) Niscy
zazdroszczą wzrostu wysokim.
Ale najczęściej są przydawką.
Podaję następujące przykłady: Obecnie (ilu?) niewielu Polaków czyta książki. Powinniśmy być (jacy?)
dumni (z czego?) z literackiej Nagrody Nobla przyznanej Oldze Tokarczuk. Przy drodze leży (jaki?)
ogromny kamień. „Odlatują już
(jakie?) dzikie łabędzie”.; (Jaki?)
Zimny okład obniża gorączkę.; W
(jakim?, którym?) przydomowym
ogródku kwitną (jakie?) czerwone
róże. Po ogłoszeniu wyników egzaminu (jakiego?) maturalnego, absolwenci liceum, mieli (jakie?) rozpromienione twarze. (Jaka?) “Cicha
woda brzegi rwie”. “Wpłynąłem na
(jakiego?) suchego przestwór oceanu...” .
Ponadto przymiotnik określa
orzecznik w orzeczeniu imiennym:
Ojciec kolegi jest (jakim?) wybitnym
chirurgiem. Stałeś się (jakim?) dobrym przyjacielem. Córka koleżanki
została
(jaką?)
profesjonalną
dziennikarką. Na przyszłość w takiej
sytuacji bądź (jaki?) ostrożniejszy.
Katarzyna jest (jaką)? najzdolniejszą
uczennicą w klasie.
Niekiedy przymiotniki określają
dopełnienie: Nie lubię oglądać filmów
(jakich?) kryminalnych.; Ugotowałaś
(jaki?) pyszny obiad. Kupiłam (jaki)
najnowszy słownik (jaki?) etymologiczny.; Zawsze wspieraj ludzi (jakich?) słabszych, starszych i chorych.; Wcześniaki wymagają (jakiej?)
całodobowej opieki. Więcej czasu
poświęcaj (czyim?) własnym dzieciom.
Przymiotnik określa też okoliczniki: W (jakim?) gęstym lesie można
zabłądzić.; Odwiedź mnie w (którą?)
najbliższą środę.; “Na pagórku (jakim?) niewielkim stał dwór…”; Almanzor pokonał Hiszpanów w (jaki?)
podstępny sposób. Spotkajmy się w
(którym?) najbliższym parku.; “...
Skąd Litwini wracali, z (jakiej?) nocnej wracali wycieczki... “ .
Niektóre przymiotniki przestały
być nazwami cech, a stały się nazwami osób, czyli są rzeczownikami np.: borowy, gajowy, leśniczy,
zwrotniczy. Z kolei pochodzenie
przymiotnikowe mają typowo polskie nazwiska zakończone na - ski,
- cki, - dzki: Zamojski, Kraszewski,
Potocki, Gromadzki. Z przymiotników dzierżawczych z przyrostkami

- ów, - owa, - owe, -in, powstały nazwy takich miejscowości, jak: Kraków,
Tomaszów, Włoszczowa, Anielin
itp. W odległej przeszłości zaczęto
przekształcać nazwiska, imiona
męskie i żeńskie, przydomki i przezwiska na określenie miejscowości,
osiedli, przysiółków zaścianków i innych posiadłości, które z czasem stały
się metropoliami.
Na uwagę zasługuje etymologia nazwy miasta Częstochowa.
Według teorii ludowej pielgrzymi
zmierzający w jej kierunku, zanim
dotarli na Jasną Górę, co jakiś czas
tracili z oczu wieże obiektów sakralnych i klasztoru paulinów, bo przesłaniały je okoliczne wysokie wzgórza, więc ta miejscowość często się
im „chowała”. Wiarygodny jest inny
„źródłosłów”. Otóż kiedy powstała
nowa osada, którą zbudował niejaki
Częstoch vel Czestoch, niewtajemniczeni przechodnie pytali, czyja to
zagroda? Znajomi jej założyciela
odpowiadali: To jest osada (czyja?)
Częstochowa, czyli pierwotnie był
to przymiotnik dzierżawczy, a obecnie jest rzeczownikiem. Zatem nazwa Częstochowa pochodzi od nazwiska, a raczej od imieniaj właściciela grodu, a nie od tego, że miasto
często się „chowa” przed zbliżającymi się do niego pątnikami, czy innymi podróżnymi, jadącymi z północy Polski.
Istnieją przymiotniki złożone,
które składają się co najmniej z
dwóch członów. Przemycę trochę ortografii, bo w prasie i na szyldach czasem zdarzają się błędy w ich pisowni.
Wyjaśniam, kiedy te człony piszemy łącznie, a kiedy rozdzielamy je
łącznikiem, zwanym też dywizem,
czyli krótką poziomą kreską; myślnik
i pauza są kreskami dłuższymi.
Przymiotniki o członach nierównorzędnych semantycznie, gdy ich
podstawowe znaczenie zawarte jest
w członie drugim, a pierwszy określa je dokładniej, piszemy łącznie, np.
kolor ciemnozielony (zielony o ciemnym odcieniu); kościół rzymskokatolicki (katolicki w obrządku rzymskim);
walka narodowowyzwoleńcza (walka
narodu o jego niepodległość ); dzieło
popularnonaukowe (naukowe w popularnym opracowaniu); jednokierunkowa (ulica); małosolny (ogórek);
dalekobieżny (pociąg).
Jeśli przymiotniki składają się z
wyrazów znaczeniowo równorzędnych, (które można połączyć spójnikiem i), piszemy je z dywizem: biało-czerwona (flaga składająca się z części
białej i czerwonej); starożytna kultura grecko-rzymska (Grecji i Rzymu);
kontakty polsko-francuskie (Polski i
Francji), słownik polsko – niemiecko

- angielski; klasa o profilu matematyczno - fizycznym. Wyjątkiem od tej
zasady jest przymiotnik głuchoniemy.
W przypadku przymiotników stanowiących nazwę własną, wszystkie
ich człony piszemy z dywizem wielkimi literami: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (krakowska i częstochowska), Akademia Górniczo-Hutnicza ( górnicza i hutnicza ).
Przymiotniki złożone utworzone
od dwuwyrazowych nazw własnych
piszemy razem i małą literą: powiat
zielonogórski (Zielona Góra), noworoczny bal (Nowy Rok), dzielnica nowohucka (Nowa Huta), województwo:
zachodniopomorskie, podkarpackie,
dolnośląskie, ale warmińsko-mazurskie (bo Warmia i Mazury to równorzędne krainy).
I na zakończenie o pisowni partykuły nie z przymiotnikami i rzeczownikami. Przymiotniki w stopniu równym piszemy łącznie: nieważny, niebogaty, niedobry, a w stopniu wyższym i najwyższym - oddzielnie: nie
ważniejszy, nie najważniejszy; nie
bogatszy, nie najbogatszy; nie lepszy, nie najlepszy. Podobnie rozłączna pisownia obowiązuje, gdy wyraźnie przeciwstawiamy dwie cechy: nie
mały, ale ogromny kłopot; nie agresywny, ale łagodny (pies); oraz z rzeczownikami typu: to nie człowiek, ale
nikczemnik; to nie pisarz, ale grafoman. Natomiast z łącznikiem piszemy:
nie - Polak; nie - Kaszub; nie - Ukrainiec; nie - Ślązak; nie - Francuz.
Partykułę nie piszemy łącznie z
rzeczownikami, które bez tej partykuły mają semantykę pozytywną
i ten sam rzeczownik z jego zaprzeczeniem jest przeciwieństwem tej cechy. Oto przykład: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Żeby artykuł nie był za
długi, podaję tylko pary takich rzeczowników: tolerancja - nietolerancja; bezpieczeństwo - niebezpieczeństwo; szczęście - nieszczęście; dostatek - niedostatek; wiedza - niewiedza;
prawda - nieprawda; obecność - nieobecność; uwaga - nieuwaga; pogoda - niepogoda; punktualność - niepunktualność; szczerość - nieszczerość; łaska - niełaska itp.
Przeczenie nie piszemy także
łącznie z rzeczownikami odczasownikowymi, które są nazwami czynności i stanów. W tym przypadku
spotykamy się z licznymi błędami nawet w prasie. Zapamiętajmy więc, że
piszemy: nieczytanie (książek), nieliczenie się (z nikim), nieoddanie
(długu), nieprzestrzeganie (przepisów), niewykonanie (zadania), niedostrzeganie (problemu) itp.
Następne artykuły będą poświęcone liczebnikowi.

Kurs na sztukę, zagadki w escape roomie, może quest na
Starym Mieście? Muzeum Archeologiczno-Historyczne
przygotowało ciekawe propozycje na nadchodzące wakacje. Zajęcia odbędą się na świeżym powietrzu oraz w
Bastei. W zabawach z historią mogą wziąć udział nawet
sześciolatki.
W ostatni czerwcowy poniedziałek (29.06.) swoje
wnętrza otworzy escape room
w Bastei. Tym razem zagadki
będzie można rozwiązywać
rodzinnie albo w grupach
przyjaciół – maksymalnie 5
osób w wieku od 7 lat. Wizyta całego zespołu w escape
roomie to koszt 30 zł. Zabawę zaplanowano w wakacyjne
poniedziałki (29.06., 13.07.,
3.08., 7.08.) oraz piątki (3.07.,
17.07., 10.08., 14.08.) o 12:00,
13:00 i 14:00. Aby zarezerwować termin, trzeba wcześniej
zadzwonić pod nr tel. 91 577
18 85.
1.07. (środa) w Parku Piastowskim nieopodal Bastei
wystartują warsztaty „Kurs
na sztukę!”. Organizatorzy zapowiadają odkrywanie nowych artystycznych lądów i
plądrowanie sztuki w prawdziwie pirackim stylu. W zajęciach może jednorazowo
wziąć udział maksymalnie 7
osób w wieku od 6 lat. Trwają ok. 40 minut, a koszt to 7
zł. Warsztaty zaplanowano na
11:00, 12:00 i 13:00. Najbliższe już w środę (1.07.), a kolejne 15.07., 5.08. i 12.08.

Letnie czwartki (16.07.,
23.07., 13.08., 27.08.) to szansa na nietypowe zwiedzanie
Starego Miasta. Na uczestników questu „Kierunek: Stargard” czekają nie tylko historyczne ciekawostki, ale też
niespodzianki i zadania do
wykonania. Jak zapewniają
organizatorzy, młodzi poszukiwacze przygód będą mieli szansę odkryć w naszym
mieście coś zupełnie nowego. Zajęcia w maksymalnie
7-osobowych grupach rozpoczną się o 12:00 na Rynku
Staromiejskim. Są dedykowane dzieciom w wieku od 6 lat.
Koszt to 7 zł. Quest potrwa
około 40 minut.
Udział we wszystkich zajęciach można zarezerwować
pod nr tel. 91 577 18 85. Grupy zorganizowane powinny
także wcześniej skontaktować
się z MAH i ustalić konkretny termin. Warto pamiętać,
że w przypadku niesprzyjającej pogody aktywności na zewnątrz mogą zostać odwołane. Dodatkowo osoby odwiedzające escape room w Bastei
powinny zasłonić usta i nos.
Info UM/opr red

Danuta Wojciechowska
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OBWIESZCZENIE
Starosta Stargardzki zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek:
Prezydenta Miasta Stargard
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej obejmującej budowę odcinka obwodnicy północnej Stargardu
od ul. Składowej do ul. Orzeszkowej na terenie dz. nr geod.: 99/1, 131, 132/3, 133, 150/1, 150/4,
150/27, 150/12, 155, 166/37, 519, 526 oraz części dz. nr geod.: 150/29, 520, 523 obr. 1
m. Stargard; dz. nr geod. 51 obr. 2 m. Stargard oraz dz. nr geod. 1/19 obr. 5 m. Stargard.
Uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania administracyjnego można wnieść
w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ul.
Skarbowej 1 (pokój 222) w godzinach 800 – 1600 w terminie do dnia 17 lipca 2020 r.
Starosta Stargardzki

POWIAT STARGARDZKI

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU
Starosta Stargardzki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na terenie
gmin powiatu stargardzkiego funkcjonują następujące punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

SCK prowadzi
zapisy na
półkolonie
Lato spędzone w mieście może być bardzo ciekawe. Stargardzkie Centrum Kultury rozpoczęło zapisy na półkolonie dla dzieci do 10 lat. Pierwszy turnus rozpocznie się
13.07. (poniedziałek).
Półkolonie będą prowadzone w niewielkich grupach – z
zachowaniem obowiązujących
zasad bezpieczeństwa. Liczba
miejsc jest ograniczona, dlatego
warto już dziś zapisać dziecko
na wybrany termin. Wystarczy
zadzwonić pod nr tel. 91 578 32
31 (od poniedziałku do piątku,
9:00-15:00). Koszt półkolonii to
250 zł. W planach są trzy turnusy, każdy rozpoczyna się w poniedziałek i kończy w piątek: 13-

17.07, 20-24.07., 27-31.07.
Letnie aktywności w Stargardzkim Centrum Kultury to
gwarancja doskonałej zabawy
dla najmłodszych stargardzian.
Wykwalifikowana kadra zadba o
to, by dzieci ciekawie i bezpiecznie spędziły wakacyjny czas. W
ramach półkolonii uczestnicy
mają zapewniony także obiad
oraz ubezpieczenie.
Info UM/opr red

ADRESY PUNKTÓW I GODZINY PRZYJĘĆ :

PUNKT NR 1 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Zespół Szkół Nr 2, Os. Zachód B15a, 73-110 Stargard
• godz. 13.00 -17.00 poniedziałek - czwartek (ferie i wakacje w godz. 11.00 -15.00)
Urząd Gminy w Kobylance, ul. Jeziorna 6, 73-108 Kobylanka (budynek OSP)
• godz. 12.30-16.30 - piątek
•
PUNKT NR 2 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Urząd Gminy w Dolicach, ul. Ogrodowa 18, 73-115 Dolice
• godz. 9.00-13.00 - wtorek i piątek
• 7.30-11.30 - środa
Urząd Gminy w Marianowie, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo
• godz. 10.00-14.00 - poniedziałek i czwartek
PUNKT NR 3 - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Urząd Miejski w Chociwlu, ul. Zwyciezców1, 73-120 Chociwel
• godz. 14.00-18.00 - poniedziałek
• godz. 12.30-16.30 - piątek
Urząd Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5
• godz. 7.30-11.30 - wtorek
• godz. 11.30-15.30 - czwartek
Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań
• godz. 13.00-17.00 - środa
PUNKT NR 4- NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Urząd Miejski w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
• godz. 12.00-16.00 - poniedziałek
• godz. 8.30-12.30 - środa
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dabrowa 20
• godz. 11.30- 15.30 - wtorek
Urząd Miejski w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko
• godz. 8.00-12.00 – czwartek
Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań
• godz. 8.00-12.00 – piątek
PUNKT NR 5 - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Urząd Miejski w Ińsku, ul. Boh. Warszawy 38, 73-140 Ińsko
• godz. 9.30-13.30 - poniedziałek
Urząd Miejski w Suchaniu, ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań
• godz. 11.00-15.00 - wtorek
Urząd Miejski w Chociwlu, ul. Zwyciezców1, 73-120 Chociwel
• godz. 12.30-16.30 -środa
Urząd Miejski w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
• godz. 11.00-15.00 - czwartek
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 20
• godz. 9.00-13.00 - piątek
Rejestracja telefoniczna: (91) 48 04 923 / zapisy https://np.ms.gov.pl
redakcja@dziennikstargardzki.pl

ogłoszenie

INFORMACJA WÓJTA GMINY
MARIANOWO
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, że
w siedzibie Urzędu Gminy Marianowo przy
ul. Mieszka I 1 został wywieszony wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia położonych w budynku nr 62 w miejscowości
Dzwonowo. Marianowo.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie Osiedle Zachód A/7 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę podzielników kosztów c.o. Osiedle Chopina w Stargardzie. SIWZ zostanie przesłany po wpłaceniu 100 zł na rachunek 75 1020
4867 0000 1702 0004 1814. Dodatkowe informacje pod nr tel. 512 252 103 lub www.spoldzielniastargard.pl. Oferty należy wysłać na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa, Osiedle Zachód A7, 73110 Stargard do dnia 10.07.2020r. Otwarcie ofert
10.07.2020r. o godz. 8°°.
Zarząd SM
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Prezydent nagrodził
najlepszych uczniów
Dobiegający końca rok szkolny 2019/2020 był zupełnie inny niż poprzednie. W związku z epidemią koronawirusa część zajęć prowadzono zdalnie. Nie stanowiło to jednak
przeszkody dla zdolnej młodzieży z naszego miasta.

Najlepsi uczniowie ze stargardzkich szkół podstawowych
spotkali się z prezydentem Rafałem Zającem i jego zastępczynią
Ewą Sową. Każdy otrzymał nagrodę w wysokości 1000 zł.
- Mimo tego szczególnego
czasu udało się wam dostosować do zmieniającej się rzeczywistości i kontynuować naukę
na wysokim poziomie. Gratuluję ambicji i chęci zdobywania
wiedzy niezależnie od okoliczności. Wyrazy wdzięczności należą się również rodzicom i na-

uczycielom, którzy wam to ułatwili – mówił prezydent Rafał
Zając.
Wizyta absolwentów w gabinecie prezydenta to okazja do
gratulacji, ale także rozmów o
planach na przyszłość. – Przed
wami kolejne wyzwania. Życzę
powodzenia w wyborze właściwych szkół, a później kierunków studiów. Każdego roku cieszę się, że wasze zainteresowania są tak różnorodne. Osiągacie świetne wyniki zarówno w
naukach ścisłych, jak i przed-

miotach
humanistycznych.
Zdobywajcie wiedzę i doskonalcie swoje umiejętności, ale pamiętajcie również o odpoczynku i realizacji innych, pozaszkolnych pasji – mówił prezydent
Rafał Zając.
Nagrody w wysokości 1000 zł
otrzymali: Lidia Iwańkowicz –
Szkoła Podstawowa nr 1, Dominika Mierzwa – Szkoła Podstawowa nr 2, Magdalena Maszczyk – Szkoła Podstawowa nr
3, Jakub Jaromir Jeske – Szkoła
Podstawowa nr 4, Brajan Alan
Janczyński – Szkoła Podstawowa nr 5, Adam Tomasz Olszewski – Szkoła Podstawowa nr 6,
Tomasz Marzec – Szkoła Podstawowa nr 7, Rafał Kubacki –
Szkoła Podstawowa nr 8, Eryk
Gnitecki – Szkoła Podstawowa
nr 11.
Każdy
z
nagrodzonych
uczniów zdobył średnią ocen
powyżej 5,00 i przynajmniej
bardzo dobre zachowanie. Wielu z nich z sukcesami uczestniczyło także w konkursach i
olimpiadach.
Info UM/opr red

Gmina Stara Dąbrowa

Będzie remont kościoła w Krzywnicy
Wczoraj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz odwiedził Gminę Stara Dąbrowa.
Cele wizyty było podpisanie umowy o dofinansowanie remontu elewacji kościo-

ła filialnego pw. św. Stanisława Bożego Męczennika w
Krzywnicy.

Kwota otrzymanego dofinansowania to 40.000 zł.
red

Wczoraj podpisano umowę na dofinansowanie remontu elewacji kościoła w Krzywnicy. Na zdjęciu od prawej wicemarszałek
Olgierd Kustosz, radna Iwona Jeszke, Sylwia Kalmus-Samsel wójt Starej Dąbrowy
91 573 09 96
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Finansowa PFR

Pomocowa BGK

redakcja@dziennikstargardzki.pl
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Rozmowa z Pawłem Księdzem

„Mamy solidne podstawy do zbudowania dobrego
zespołu”
Do rozpoczęcia sezonu 2020/2021 w koszykarskiej ekstralidze pozostały dwa miesiące. W związku z tym przeprowadziliśmy, wywiad z Pawłem
Księdzem, prezesem klubu PGE Spójnia Stargard o tym, co aktualnie dzieje się w klubie, jak wyglądają przygotowania do startu ligi oraz sytuacja
finansowa związana z pandemią koronawirusa.

Paweł Ksiądz

- Mamy już mniej niż 70 dni
do startu ligi, co aktualnie dzieje się w klubie?
- W tym roku, przez koronawirusa harmonogram przygotowań ze względu na zapowiadany
szybszy start ligi został o miesiąc
przyśpieszony. Mamy na dzisiaj
solidną podstawę do zbudowania dobrego zespołu. Bardzo cieszę się z decyzji personalnych
trenera Winnickiego, którego
wybory stawiają na kontynuację
i stabilizację personalną w klu-

bie, jak również dialogu z nami
jako zarządem nad konkretną
wizją zespołu w ramach budżetu, który sobie wypracowaliśmy.
- Jak wygląda zatem kwestia
budżetu w dobie koronawirusa?
- Niestety, jak można to obserwować w całej Polsce, jak i
na świecie, branża sportowa bardzo mocno odczuwa i odczuje spowolnienie gospodarcze.
Po pierwsze kondycja finansowa firm wspierających, ale rów-

nież brak możliwości rozgrywania meczów w czasie zamrożenia świata sportu, powoduje
wpływ na budżety klubów nie
tylko PGE Spójni. My cieszymy
się, że na kolejny sezon zaufała
nam PGE Polska Grupa Energetyczna i możemy zagrać w ekstraklasie koszykówki. Dzisiaj
mogę stwierdzić, że bez tego filaru od strony organizacyjno-finansowej udział naszego zespołu nie miałby racji bytu. Pomimo wsparcia miasta jak i spółek
miejskich oraz naszych sponsorów nasz budżet jest mniejszy
niż w poprzednim sezonie, choćby z powodu niepewnej sytuacji
związanej z możliwością uczestnictwa kibiców na meczu, a więc
dystrybucji karnetów i biletów.
Był to na starcie zawsze dla nas
spory zastrzyk finansowy, który
przekładał się na jakość budowanego zespołu.
- Czy skutkiem tego Zarząd
planuje jakieś działania w kwestii możliwości zwiększenia budżetu?
- Dzisiaj wiemy, że na pewno
wspierać nas będą dwa najważniejsze filary czyli PGE Polska

Grupa Energetyczna jak również
miasto Stargard wraz ze swoimi
Spółkami. Jednak, aby zachować
pożądaną jakość zespołu oraz
szkolenie dzieci i młodzieży na
solidnym poziomie przy stabilnej sytuacji organizacyjno-finansowa musimy szukać nowych
rozwiązań. Już za chwilę damy
możliwość wsparcia naszego klubu praktycznie dla wszystkich.
Oferta świadczeń reklamowych
skierowana zostanie dla wszystkich firm – od dużych przedsiębiorców, aż do mikro-przedsiębiorców. Mamy również – i to
jest nowość – ofertę dla kibica
indywidualnego, gdzie poprzez
zaproponowany program dosłownie każdy będzie mógł wesprzeć klub.
- Jaki jest cel sportowy na ten
sezon?
- Trudno dzisiaj zakładać coś
przy braku oceny siły przeciwników. My wszyscy podchodzimy ambitnie i chcemy jak co rok
osiągać coraz lepsze miejsca i
mając nadzieję, że sezon zostanie
rozegrany w normalnym trybie
powalczyć o miejsce w Pucharze
Polski i play-off.

- Kibice pytają coraz częściej
o wejściówki na nowy sezon.
- Sytuacja z możliwością dystrybucji karnetów i biletów na
dzisiaj nie jest jasna. Mamy
wszyscy nadzieję, że do końca sierpnia trybuny dla kibiców
będą otwarte i wszyscy na żywo
będziemy mogli kibicować naszemu zespołowi. Jednak twardo stąpamy po ziemi i dzisiaj nie
mamy możliwości uruchomienia
corocznej przedsprzedaży karnetów.
- Kiedy kolejne transfery?
- Sytuacja jest bardzo dynamiczna, powiem tylko że sztab
pracuje bardzo intensywnie, czego dowodem są pewne przecieki do mediów. Na pewno to nie
pomaga w negocjacjach, no ale z
tym musimy żyć, bo wiemy dobrze, że sezon ogórkowy przy tak
długiej przerwie również przynosi kibicom sporo emocji. Jestem pewien, że w następnych
dniach i tygodniach pojawią się
kolejne nazwiska, które sukcesywnie będą uzupełniały skład
zespołu.

Kolejne wzmocnienia PGE Spójni

Grudziński i Steele nowymi nabytkami
Dominik Grudziński i Amerykanin Baylee Steele zostali nowymi zawodnikami ekstraligowej PGE Spójni Stargard. Dla Dominika oznacza to powrót
do rodzimego miasta, natomiast dla wywodzącego się z Norwalk wysokiego podkoszowego, pierwszy sezon poza Stanami Zjednoczonymi.

Dominik Grudziński po trzech latach
powraca do Stargardu

Do tej pory poznaliśmy tylko
jedno nazwisko nowego gracza, który w sezonie 2020/2021
zasili stargardzkie szeregi. Był

nim Filip Matczak. Przedłużone zostały także kontrakty z
Kacprem Młynarskim, Mateuszem Kostrzewskim i Tomaszem Śniegiem. W minionych
dniach poznaliśmy jednak
dwa, kolejne nazwiska koszykarzy, którzy dołączą do kadry
PGE Spójni Stargard.
Trener Jacek Winnicki zdecydował się sprowadzić do
Stargardu wychowanka naszego klubu, Dominika Grudzińskiego i amerykańskiego podkoszowego, Baylee Steele`a.
Dominik Grudziński to syn
świetnie znanego nie tylko w
Stargardzie Wiktora Grudzińskiego. W seniorskiej drużynie
Spójni rozegrał trzy mecze w
sezonie 2016/2017. Później był

jednak wypożyczany do ekstraklasowych Stelmetu Zielona Góra i Stali Ostrów Wlkp.
Mierzący 204 cm skrzydłowy
ogrywał się również w II-ligowych Muszkieterach Nowa Sól
i Koszu Pleszew. Miniony sezon spędził natomiast w I-ligowej Kotwicy Kołobrzeg, w której rozegrał 15 meczów i zdobył łącznie 19 punktów.
Pierwszym
zagranicznym
nabytkiem PGE Spójni został
natomiast niespełna 23-letni Amerykanin pochodzący z
Norwalk w stanie Iowa, Baylee Steele. Ten mierzący 211
cm i ważący 109 kg zawodnik
występuje na pozycji podkoszowego. Rozegrał blisko 100
spotkań na szczeblu I dywizji

Baylee Steele został nowym nabytkiem PGE Spójni Stargard

NCAA, ale w zawodowej koszykówce zadebiutuje w Stargardzie. W USA reprezentował barwy uczelni Eastern Michigan, Utah Valley Wolveri-

nes i Duquesne Dukes. W całej
uczelnianej karierze zdobywał
po 7 punktów na mecz i notował po 5 zbiórek.
M.B.

91 573 09 96
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dla dzieci i młodzieży

MEM kulturalny jest dopuszczalny

Co w trawie piszczy
A ja na to, jak na lato 

Dzisiaj zaproponuję wam kilka ciekawych pomysłów, które w
upalne dni z pewnością umilą wasze spotkanie ze znajomymi,
w ogrodzie lub na balkonie.
Przy niektórych czynnościach będzie wam potrzebna pomoc
osoby dorosłej, ale większość z nich zrobicie zupełnie sami 

Młody artysta

KOSTKI LODU Z KOLOROWĄ NIESPODZIANKĄ (znakomite
do zimnych napojów)
Potrzebujecie:
• pojemnik do robienia kostek lodów
• małe owoce np. maliny, porzeczki,
borówki, winogrona, pokrojony
ananas, truskawki lub gumowe
żelki haribo
• woda lub sok owocowy
Wykonanie:
• wypełnijcie wodą lub sokiem pojemnik do robienia kostek
lodów
• do każdej przegródki włóżcie owoc lub gumowy żelek haribo
• wstawcie pojemnik do zamrażarki na kilka godzin
• zamrożone kostki wrzucajcie do napełnionej szklanki wodą,
sokiem lub lemoniadą
SZASZŁYKI OWOCOWE (pyszna i zdrowa przekąska na letnie
spotkania)
Potrzebujecie:
• różne owoce: jabłka, banany,
kiwi, wiśnie, truskawki, morele,
brzoskwinie, gruszki
• patyczki do szaszłyków
Wykonanie:
• umyj owoce, usuń pestki, obierz
owoce, które wymagają obrania
• Potnij owoce na 3 centymetrowe
kwadraty
• Nadziewaj owoce na zmianę na
patyczki do szaszłyków
SYROP MIĘTOWY (orzeźwiający napój na lato)
Potrzebujecie:
• Liście świeżej mięty
• Cukier 0,5 kg
• Wody
• Garnek
Wykonanie:
• Umyjcie listki mięty, włóżcie do
dużego garnka i zalejcie niewielką
ilością wody
• Postawcie garnek na kuchence
i gotujcie zioła na małym ogniu
przez mniej więcej 30 minut
• Poproście osobę dorosłą o przecedzenie powstałego naparu ziołowego
• Wymieszajcie pół litra naparu z ziół z cukrem i gotujcie całość jeszcze przez chwilę
• Tak powstały syrop miętowy jest doskonałym dodatkiem
do wody mineralnej nadaje jej orzeźwiający smak i jest doskonałym napojem na upalne dni

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!

Pionowo:
1. osoba z interesem
2. imię Fleminga, twórcy Bonda
3. naramiennik przy mundurze
4. przebłysk
5. rów okalający zamek
6. huragan, nawałnica
7. Gray, botanik
8. odmiana buddyzmu
9. sztuka w języku martwym
10. dawny Polak
11. córka brata
12. dawniej 1/100 marki
niemieckiej
13. ruch tłoka w silniku
14. przeziębienia to np. kaszel
15. faza, etap
16. miasto włoskie
17. miasto Sudanu
18. (1851-1930), pisarz czeski,
„Jan Ziżka”, „Jan Hus”,
„Bractwo”

19. powietrzne podróże
20. zakochany był w niej
cyklop Polifem
21. państwo Saddama Husajna
22. starorzymska moneta
23. niewidoczna granica
ogrodu
24. najwyższe w Europie
25. narodowy strój szkocki
26. Raymond Arthur,
australijski lekarz
27. z wodą na pustyni
28. miasto w Birmie
29. Wiktor, znany rysownik
30. drapieżnik z grupy orłów
31. grunt, rola, ziemia
32. ... Hayworth - aktorka
amerykańska
33. argument w dyskusji
34. powieść Józefa Grajnerta
35. rdzenny mieszkaniec Filipin
36. Maria Skłodowska-...

37. pękate, albo spłaszczone
naczynie z szyjką z gliny
lub kamionki
38. stan w Indiach
39. imię Danczowskiej,
skrzypaczki
40. eden
41. chwyt komediowy
42. druk podatkowy
43. żona Mieszka I
44. pukiel.
Poziomo:
45. orzeł będący naszym
godłem
46. uczucie niechęci do kogoś
antypatia
47. grupa wysp wulkanicznych
na Oceanie Spokojnym,
w archipelagu Kardiny
48. ciastko z budki
49. mieszkaniec Skopje
50. Jerzy (ur.1922), geolog

51. instrument astronomiczny
do pomiarów wysokości Słońca
52. Irena dla bliskich
53. stan na południu USA
54. twierdzenie pomocnicze
55. lud z Jakucji
56. Bergman, aktorka szwedzka
57. port na Honsiu
58. roślina zielna
59. drapieżny ptak
60. szwajcarski dopływ Renu
61. Tytan
jeden z satelitów Saturna
62. port w Izraelu
63. góry z Aconcaguą
64. sławna pianistka francuska
65. ryba z rodziny
pielęgnicowatych
(Ameryka Płn.)
66. dolna kończyna człowieka
67. lekko obrobiony
kamień - prymitywne

narzędzie praczłowieka
68. grządka kwiatowa
69. prostokątny płat sukna
z otworem na głowę
nakładany na habit
70. jednostka miary
kąta płaskiego
71. świętuje 27 IV
72. żeglarstwo
73. mieszkanka Kowna lub Sejn
74. miasto w Korei Płd.
75. futerał
76. łotewska metropolia
77. twórca zamku w Łańcucie
78. paluszek w latarce
79. jap. sztuka walki
80. imię drugiej żony Boryny
81. jamnik.

PODPOWIEDŹ: EWENI, HAAS, HLAK, KAKA,
ZIN, ZNOSKO.
91 573 09 96
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INFORMATOR LOKALNY
Informacja turystyczna

91 578 54 66

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

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

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

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

redakcja@dziennikstargardzki.pl

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

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

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

Twoja Apteka
Apteka w Galerii Starówka

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEPIS

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

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

Zupa szparagowa
z serem feta i ziemniakami

Składniki:
1 kg młodych ziemniaków
500 g zielonych szparagów
łyżka masła
3 ząbki czosnku
pęczek koperku
czubata łyżeczka curry
1,5 litra bulionu
300 g śmietany 18%
szczypiorek do oprószenia
zupy 200 g sera feta w razie potrzeby sól oraz pieprz
Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. Ułamujemy białe
końce szparagów, te zdrewniałe (powinny same pęknąć w odpowiednim miejscu), kroimy w
plasterki. Natkę koperku i szczypiorek siekamy. Ser feta kroimy
w kostkę. Czosnek obieramy i
przeciskamy przez praskę.

W garnku z grubym dnem
rozgrzewamy masło. Wrzucamy
na nie czosnek oraz ziemniaki,
chwile podsmażamy. Warzywa
zalewamy gorącym bulionem i
gotujemy 15 minut, aż będą prawie miękkie (ale nie rozgotowane).
Do zupy dodajemy curry,
szparagi i koperek. Gotujemy
minutę po czym wyłączamy
gaz.
Śmietanę przelewamy do miseczki i dolewamy do niej stopniowo gorącą zupę (taką samą
ilość jak śmietana), aby się zahartowała. Zahartowaną dodajemy do zupy i mieszamy.
Szparagową podajemy z
odrobiną szczypiorku oraz z serem feta.

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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• Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718
• Kurki odchowane 600539790
USŁUGI

5 0 g r za

s ł ow o

NIERUCHOMOŚCI
• Wynajmę 4 pokojowe mieszkanie na
parterze. Kompletnie wyposażone.
Stargard. Tel. 880-635-651
• Kupię kawalerkę lub mieszkanie 2
pokojowe z balkonem. Stargard. Płacę gotówką. Tel. 727-943-562

• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki
zabudowy. Tel. (91) 576-41-10,
lub 695-986-397
• Działkę budowlaną o pow.
3000 m2 z linią brzegową Jeziora Woświn. Cena 30 zł/m2.
Tel. (91) 439-18-80 lub 502914-559
• Sprzedam budynek mieszkalny Żabowo tel 695 359 355
• Sprzedam 1,5 ha ziemi w Lestkowie tel 501 440 385
• 30 arów działka z warunkami
zabudowy w Kościuszkach.
Tel. 508 211 575
• Cisewo działka pod zabudowę
od 22 arów cena 38 zł/m2. 501
307 666
• Linówko, 5000 m2 działka pod
zabudowę. 660 206 833
• Sprzedam działki pod zabudowę ok. 1000 m2 w Nowogardzie przy Asnyka. Tel.
501 307 666
• Sprzedam działki budowlane
w Ostrzycy i Ogorzelach 603
198 280
• Kupię w Stargardzie kawalerkę lub
mieszkanie 2 pokojowe z balkonem.
Płacę gotówką. Tel. 727-943-562

MOTORYZACJA

• Sprzedam 4 koła letnie do Fiata Seicento, bieżnik dobry, 145/70 R13.
Cena za komplet 100 zł. Tel. 668-399239

• Sprzedam opony letnie Vredestein Sportrac 215/50 R17, 4
szt, tel. 605 522 340
• Kupię fotel kierowcy do Mercedesa 124 rok produkcji
1993. Tel. 605 576 908
• Sprzedam stalowe felgi do VW
Golf V, 4 szt. 15”, tel 605 522
340
• Sprzedam opony zimowe Michelin Primacy Alpin 225 55
R16, 4 szt. , tel. 605 522 340
• Sprzedam felgi stalowe do
Mazdy 15”, 4 szt, tel. 605 522
340
• Sprzedam opony zimowe 4
szt., Kleber Krisalp HP2 195 60
R15. 605 522 340
ROLNICTWO

• Sprzedam kosiarkę dyskową,
kombajn zbożowy Bizon, ciągnik koparko-spycharkę, cyklop, przyczepę niewywrotkę
8 ton, przyczepę samozbierającą małą, pług 3-skibowy,
siewnik talerzowy, śrutownik
bijakowy, Orkan do koszenia
zielonki, rozrzutnik do zielonki, grabiarka gniazdowa, sprężarka mała, duża obora do najmu na każdą działalność tel
667477772
• 6 hektarów oddam w dzierżawę. Słotkówko. tel 504172612
• Ziemniaki paszowe. 608 01 39
95

• Wnoszenie-znoszenie mebli
oraz innych gabarytów -firma Kuba Meble Stargard. Tel.
698196 463
• Budowa domów i remonty,
wolne terminy. 601 676  404
• Kompleksowe wykończenie
wnętrz remonty mieszkań i
łazienek. Tel. 692 421 192
• Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608 013
995
• Budowa domów od podstaw, wieloletnie doświadczenie. 502 568 622
• KOMPLEKSOWE REMONTY
MIESZKAŃ. 721 460 551
• Usługi 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.
• 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
• Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 791-110-075
PRACA

• Opiekunki do Niemiec od zaraz. 533 848 005
• Zatrudnię kierowcę C+E, Norwegia – Czechy – Słowacja Węgry, atrakcyjne wynagrodzenie, Tel. 607 585 561
• AMBERCARE24
Opiekunki do Niemiec, wymagany j.
niemiecki komunikatywny,
zarobki netto do 1500 euro/
mies. ,wyjazdy od zaraz,
sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825 lub 737-886
-919 lub 737-489-914
• Zatrudnię
kierowcę C+E - Niemcy- wschodnie.
Zakwaterowanie, umowa i
stawki niemieckie, system pracy 2/1 i inne. Tel. 00 49 179 340
547 5 lub sms- oddzwonię.
• Zatrudnię mechanika samochodów
ciężarowych.
885 555 263
• Zatrudnię murarzy. Dobre warunki. tel. 502 568 622
• 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
• Emeryt podejmie pracę jako
struż lub dozorca. Tel. 515716-908

INNE
• Sprzedam Akordeon 80 Bas Muza z
futerałem. Jak nowy. Cena 350 zł. Tel.
668-399-239

• 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 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
•

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

91 578 35 80
POGOTOWIE
519 546 992
WODOCIĄGOWE
(całodobowe)
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
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27-29.6.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

ZATRUDNI

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT

19.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
20.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

tel: 91 39 22 165
91 573 09

21.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

22.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
23.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
24.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
25.06.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

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

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

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

96

świerk, sosna, brzoza, topola

tel. 697 174 369

Opiekunki
w Niemczech

Sprawdzone oferty!

Tel. 91 506 55 55

Nawet 1500 EUR netto
+ PREMIA 300 EUR (brutto)

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

Marcin Brański
Rafał Kowalczuk
Michał Padiasek

Sekretariat
Dorota Mariańska
Kolportaż
Leszek Gulak

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

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

Sprzedam maszyny tartaczne

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

Szczegółowe informacje pod nr Tel. 669 186 759

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

ZATRUDNI

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

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

Tel. 609-007-154

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

Serwis - Doradztwo - Kredyty - Części
MTD, Stihl, Stiga - PHU „SWISSPOL”
Stargard, Strachocin 44a - tel. 91 577 52 03
Stargard, ul. Czarnieckiego 10 - tel. 91 578 61 11
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777 lat temu Stargard
nabył prawa miejskie

Egzaminy zawodowe
w ZS nr 2

24 czerwca 1243 roku Stargard z rąk księcia pomorskiego Barnima I dostał formalne
prawa miejskie. Wówczas najsilniejsi obywatele miasta byli nazywani „pięciowiązaczami”. To oni jako jedyni na Pomorzu otworzyli bramy dla czeskich husytów i prowadzili
otwartą wojnę przeciwko Szczecinowi.

22 czerwca w Zespole Szkół nr 2 rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Przez 8
dni, to jest do 30.06.2020 r. 282 uczniów będzie potwierdzało wiedzę i umiejętności zawodowe z 11 kwalifikacji.

Już w IX wieku w Stargardzie-Osetnie istniał jeden z
ośrodków plemiennej władzy lokalnej, jakie licznie
powstawały wówczas na Pomorzu. Po pewnym czasie
na wyspie, którą tworzyły
ramiona rzeki Iny, powstał
nowy gród.
Pierwsze wzmianki zawierające jego nazwę pochodzą z początków XII

wieku, z czasów chrystianizacji Pomorza. Znaczne i
dostrzegalne przyśpieszenie
rozwoju miasta nastąpiło w
wyniku osadzenia tu zakonów joannitów i augustianów.
777 lat temu Barnim I nadał swojemu miastu Stargard prawo magdeburskie
– zmienione w 1292 roku
na prawo lubeckie. Za tą

pierwszą decyzją poszło też
150 łanów: 120 do podziału między mieszczan i 30
na wspólne pastwiska. Najpierw były ulgi w postaci zwolnienia od podatków
na dwa lata. Ale później podatek roczny wynosił już
trzy łuty (dawnej jednostki
miary) srebra za łan ziemi.
Wspomnieć trzeba też dochody z wód za prawo żeglugi na Inie, wolności celne i prawo wyrębu w lasach
książęcych.
Stargard to miasto o wielowiekowej tradycji. Bywało, że w dawnych wiekach nazywano je miastem
wież i kościołów. Ich wysokość
charakteryzowała
nasz gród. Mówiono o nim
„Stargard – najwyższy”, który dziś jest też przecież „Pod
szczęśliwą gwiazdą”.

Wśród zdających są również tegoroczni maturzyści. O wynikach
zdający dowiedzą się dopiero 31
sierpnia.
Zarówno egzaminy maturalne
jak i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie pozostaną na
długo w pamięci uczniów. Maseczki, płyn do dezynfekcji, rękawiczki, odległości pomiędzy zdającymi
1,5 m to powszechny obraz podczas
pobytu w szkole na egzaminach.
Bez względu na panujące utrudnienia życzymy wszystkim zdającym 100% punktów z każdego egzaminu.
Info Jacek Podgórski

Zgodnie z wymogami sanitarnymi odległość między uczniami wynosi 1,5
metra

Info UM/opr red

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 przystąpili do egzaminów zawodowych

Stargardzki czwartoligowiec gromi po przerwie

Kluczevia wznowiła treningi
Piłkarze czwartoligowego Polskiego Cukru Kluczevia Stargard kilkanaście dni temu wznowili treningi, a w pierwszym sparingu pokonali 5:0 Ogniwo
Babinek. W kolejnych meczach kontrolnych zmierzą się ze Spartą Węgorzyno, Morzyckiem Moryń i Mewą Resko.
decydowali o przedwczesnym
zakończeniu rozgrywek IV ligi,
a także klas niższych oraz rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez związki wojewódzkie pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych
meczów. Jednocześnie ustalili, że jako kolejność drużyn w
końcowych tabelach rozgrywek
przyjmuje się kolejność drużyn
w tabeli po ostatniej rozegra-

nej kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskały w ten
sposób awans do wyższej klasy.
Po sezonie 2019/20 nie będzie
natomiast spadków do niższych
klas rozgrywkowych. Kluczevia
zakończyła sezon na 2. miejscu
w tabeli zdobywając 35 punktów
w 18 grach. Pięć oczek więcej
uzbierała natomiast Flota Świnoujście, która uzyskała awans

do III ligi.
Po długiej pauzie podopieczni
Marcina Narkuna wznowili jednak treningi, a kilka dni temu rozegrali pierwszą grę kontrolną.
Z A-klasowym Ogniwem Babinek zwyciężyli 5:0. Dla Polskiego Cukru bramki strzelali: Piotr
Surma 2, Michał Magnuski, Michał Bartkowiak i Łukasz Rdzeń.
Natomiast skład stargardzkiego
IV-ligowca wyglądał następują-

co: Ufnal (Górski) – Wiśniewski
(Wróbel), Kościukiewicz, Królak (Szczygielski), Banach (Nowicki) – P. Surma, M. Magnuski
(Wolski), Bartoszyński (Dura),
R. Surma (Downar), Bartkowiak – Zima (Rdzeń). Kolejnymi rywalami Kluczevii będą:
Sparta Węgorzyno (27 czerwca), Morzycko Moryń (4 lipca) i
Mewa Resko (11 lipca).
M.B.

ogłoszenie

Ostatni mecz w tym roku piłkarze Polskiego Cukru Kluczevia
Stargard rozegrali na początku
marca. Na własnym boisku pokonali, w dramatycznych okolicznościach, 3:2 Iskierkę Szczecin. Była to 18. kolejka rozgrywek zachodniopomorskiej IV
ligi i jak się okazało, ostatnia w
sezonie 2019/2020. Dwa miesiące później prezesi Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej za-

Piotr Surma strzelił dwie bramki w meczu z Ogniwem
91 573 09 96

