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Puls Miasta

Cieplna – Nasienna

Groźnie wyglądające
zderzenie dwóch osobówek
W minioną sobotę, 25 lipca na skrzyżowaniu ulicy Cieplnej i Nasiennej doszło do groźnie
wyglądającego zderzenia dwóch aut osobowych. W wyniku zderzenia jedno auto dachowało.

121
Film „Miłość aż po ślub” bawił zmotoryzowanych gości Moto
Kina w miniony piątek (24 lipca) na parkingu przy ulicy Sportowej.
Pogoda dopisała, humory również. To przedostatnie Moto Kino w
takiej formie. Już w przyszły piątek (31 lipca) fani kina spotkają się
na seansie „Kręcisz mnie”.

122
Stargardzkie Centrum Kultury zorganizowało dla młodych
mieszkańców Stargardu półkolonie. Dwa turnusy półkolonijne już
za nami i pozostał już tylko ostatni turnus. Na dotychczasowych
spotkaniach nie zabrakło dobrej zabawy, dużo radości, wycieczek,
kina, muzeum, zajęć sportowych, a co ważne po tak długiej przerwie, nawiązywania nowych znajomości.

Jak poinformował nas podkom. Krzysztof Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej
Policji do zdarzenia doszło około godziny 17. Kierująca Oplem
Kia, mieszkanka Stargardu, jadąca od ulicy Wieniawskiego
na skrzyżowaniu ulicy Cieplnej
i Nasiennej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującej pojazdem marki Hyundai,
mieszkance Chociwla. W wyniku tego doszło do czołowego
zderzenia pojazdów. Siła uderzenia była tak duża, że Hyundai dachował. Pojazdami podróżowały tylko kierujące, które nie doznały poważnych obrażeń ciała. Kierujące były trzeź-

Na skrzyżowaniu ulicy Cieplnej i Nasiennej doszło do kolizji Opla Kia i Hyundaia

we. Całe zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję a sprawczynię
kierującą Oplem Kia ukarano

mandatem karnym w wysokości 500 zł.

red

W wyniku zdarzenia pojazd marki Hyundai dachował Zdjęcie StojąStargard

Kochanowskiego

Nastolatki potrącone na pasach
W miniony czwartek, 23 lipca na przejściu dla pieszych na ulicy Kochanowskiego doszło do potrącenia dwóch dziewczyn, które przechodziły przez to przejście.
Jak poinformował podkom.
Krzysztof
Wojsznarowicz,
rzecznik prasowy stargardzkiej Policji auto osobowe, które zjeżdżało z ronda w ulicę Kochanowskiego potrąciło dwie
dziewczyny, które przechodziły

123
Straż Miejska otrzymała zgłoszenie o kocie, który był uwięziony
pod mostem na ul. Kuśnierzy w Stargardzie. Podczas interwencji
strażnicy potwierdzili, że w studzience kanalizacyjnej znajduje się
kot. Dzięki współpracy strażników, pracowników TOnZ Szczecin
oraz MPGK Sp. z o.o. udało się oswobodzić zwierzę.

przez to przejście. Jak informuje
Policja dziewczyny były już na
końcu przejścia i prawie wchodziły na pasy.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zespoły ratownictwa medycznego, które na

miejscu udzieliły pomocy poszkodowanym. Dziewczyny nie
doznały poważnych obrażeń
ciała.
Policja wyjaśnia okoliczności
zdarzenia.
red

Na przejściu dla pieszych na ulicy Kochanowskiego doszło do potrącenia dwóch dziewczyn. Zdjęcie StojąStargard
91 573 09 96
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W sumie 5844 podmioty skorzystały z tarczy antykryzysowej

Stargardzianie tracą pracę w epidemii
Od momentu ogłoszenia stanu epidemii minęło już kilka miesięcy, zatem jest dobry czas aby podsumować rządowy program tarczy antykryzysowej na przykładzie powiatu stargardzkiego oraz miasta Stargard. Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie, z tarczy antykryzysowej w
trzech formach skorzystało w sumie 5844 przedsiębiorców. Nie uchroniło to jednak wszystkich przed utratą pracy. Co miesiąc przybywało osób
bezrobotnych w rejestrze PUP, od marca do czerwca na terenie powiatu było to 230 osób, na terenie Miasta Stargard 140 osób. Dwie firmy zdecydowały się na masowe zwolnienia, łącznie objęły one 150 pracowników.

W sumie 5844 przedsiębiorców skorzystało z tarczy antykryzysowej, nie uchroniło to jednak wszystkich miejsc pracy przed
likwidacją

Aby zobrazować jak pracodawcy z naszego powiatu oraz
miasta, a także mieszkańcy radzili sobie na rynku pracy w czasie pandemii, skontaktowaliśmy
się z Powiatowym Urzędem Pracy. Poprosiliśmy o przedstawienie danych dotyczących tego ile
firm korzystało z programu tarczy antykryzysowej oraz z których modeli tej tarczy na przestrzeni ostatnich miesięcy? Jak
poinformowała naszą redakcję
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Patrycja Gross, Powiatowy Urząd
Pracy w Stargardzie, w ramach
Tarczy Antykryzysowej realizuje trzy instrumenty. Pierwszym
z nich jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych - z tego instrumentu, na dzień 22 lipca

skorzystało 5050 podmiotów.
Drugim instrumentem wsparcia jest dofinansowanie części
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
- z tego instrumentu skorzystały
594 podmioty. Ostatnia opcja to
dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz kościelnych osób prawnych - z
tego instrumentu skorzystało
dotychczas 200 podmiotów. Dyrektor PUP zaznacza, że Urząd
Pracy nie odnotował drastycznych zmian związanych ze zwolnieniami pracowników w okresie obejmującym korzystanie
przez firmy z tarczy antykryzy-

sowej. - Nie notujemy „drastycznych” zmian. Takie określenie kojarzy mi się z wielosetną lub wielotysięczną grupą osób pozbawionych pracy w krótkim okresie
czasu. Jednakże, zwolnienia na
terenie naszego powiatu trwają
i przekładają się na wzrost osób
zarejestrowanych w PUP o około
70 osób miesięcznie – informuje
Patrycja Gross. W związku z tą
informacją poprosiliśmy o dane
statystyczne dotyczące bezrobocia w poszczególnych miesiącach od początku epidemii, w
rozbiciu na powiat stargardzki
oraz Miasto Stargard. Na podstawie tych danych widać tendencję zwyżkową każdego miesiąca, pod względem osób, które rejestrowały się w Powiatowym urzędzie pracy jako osoby
bezrobotne. W marcu na terenie

Powiatu zarejestrowanych było
2907 osób, a na terenie Miasta
Stargard 1494 osoby. W kwietniu w powiecie liczba ta wzrosła
do 2981 osób (74 bezrobotnych
więcej), a w mieście do 1539 (45
osób więcej). W maju mowa już
o 3067 osobach bezrobotnych
w powiecie (kolejnych 86 osób
więcej w porównaniu do kwietnia) oraz 1602 osobach bezrobotnych na terenie miasta Stargard (63 osoby więcej niż w
kwietniu). W czerwcu te liczby
zatrzymały się na poziomie 3137
zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiecie oraz 1634
osoby na terenie Stargardu. Podsumowując, na przestrzeni miesięcy marzec, kwiecień, maj i
czerwiec, liczby osób, które rejestrowały się w Powiatowym
Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne wzrosły o 230 osób na
terenie powiatu stargardzkiego
oraz 140 osób na terenie Miasta
Stargard. Jak przyznaje dyrektor
PUP w Stargardzie, w tym okresie zostały odnotowane masowe
zwolnienia. - Pracodawca, zatrudniający co najmniej 20 pracowników, planujący rozwiązać
stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, ma obowiązek, na piśmie, powiadomić
powiatowy urząd pracy, jeżeli w
okresie nieprzekraczającym 30
dni zwolnienie obejmuje co najmniej: 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż
100 pracowników; 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże

mniej niż 300 pracowników; 30
pracowników, gdy pracodawca
zatrudnia co najmniej 300 lub
więcej pracowników. Zwolnienia takie nazywane są zwolnieniami grupowymi. W powiecie
stargardzkim, od początku ogłoszenia stanu epidemii, do urzędu wpłynęły dwa takie zawiadomienia, dotyczące łącznie blisko
150 osób – mówi Patrycja Gross.
Dyrektor PUP wyjaśniła również na jaką pomoc mogą liczyć
osoby objęte masowymi zwolnieniami. - Osoby objęte zwolnieniami grupowymi, mogą zarejestrować się w powiatowym
urzędzie pracy w okresie wypowiedzenia jako osoby poszukujące pracy, a następnie, po ustaniu
stosunku pracy, jako osoby bezrobotne i korzystać ze wszystkich
realizowanych przez ten urząd
usług i instrumentów, takich jak,
na przykład: pośrednictwo pracy,
doradztwo zawodowe, szkolenia,
staże, dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
– informuje Patrycja Gross. Jeśli
chodzi o to, do kiedy stargardzkie firmy będą korzystać z tarczy
antykryzysowej, to jak informuje dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Stargardzie, data wskazana jest w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i jest ustalona na 31
grudnia 2020 roku.
KR

Po raz kolejny odbędzie się akcja odkomarzania
Na dzisiejszy wieczór i noc zaplanowano akcję odkomarzania. Opryski potrwają od 18:00 do 2:00 w nocy. W przypadku niesprzyjającej pogody prace mogą zostać przełożone na inny termin. Odkomarzanie to również skuteczny sposób na zmniejszenie liczby kleszczy i meszek w całym mieście.
Akcja będzie przeprowadzana na terenach:
- parków: Bolesława Chrobrego, Piastowskiego, Popiela, przy obwodnicy Staromiejskiej, Jagiellońskiego, Zamkowego, 3-Maja, Panorama, Batorego, przy ul. Lotników;
- cmentarzy: przy ul. T. Kościuszki, na Giżynku, przy ul.
Lotników;
- skwerów i terenów zielonych: przy SCK, przy placu
Majdanek, na zbiegu ul. M.
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Na dzisiejszy wieczór i noc miasto zaplanowało przeprowadzenie kolejnej
akcji odkomarzania.

Konopnickiej i ul. J. Piłsudskiego, przy ul. Cz. Tańskiego,
przy ul. Armii Krajowej/ul. W.
Pileckiego/ul. L. Staffa, przy
alei Dębowej - tzw. Osetno;
- rowów melioracyjnych i
kanałów: Polny „P”, W. Reymonta „R” , Kanał Ulgi „A”,
Kanał Ulgi „U”, przy ul. M.
Skłodowskiej-Curie,
Kanał
Młyński, Młynówka, przy ul.
Na Grobli, przy ul. Grudziądzkiej.
W trakcie odkomarzania

należy zamknąć okna budynków mieszkalnych i innych
obiektów i oddalić się z miejsca oprysków. Po około 30 minutach od zakończenia akcji
Ogłoszenie

można bezpiecznie przebywać na danym terenie. Dzięki
opryskom nie tylko zmniejszy
się liczba komarów, ale także
meszek i kleszczy.
Info UM/opr red

Praca w myjni samochodowej
Myjnia samoobsługowa zatrudni pracownika
emeryta lub rencistę.
Osoby chętne proszę o kontakt:
Tel. 606-706-166
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Sprawiedliwość dosięga sprawców przestępstw
Tylko w lipcu Prokuratura Rejonowa w Stargardzie postawiła zarzuty osobom biorącym udział w trzech różnych przestępstwach. O karze dla niefrasobliwych obywateli naszego miasta zdecyduje sąd.
Prokurator Rejonowy w Stargardzie skierował do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko mężczyznom, którzy 10 sierpnia 2019 roku działając wspólnie
dokonali rozboju i ukradli telefon komórkowy marki Huawei
Mate 10i o wartości 800 zł. Z
ustaleń śledztwa wynika, że pokrzywdzony został przez jednego ze sprawców uchwycony za
szyję, a następnie przewrócony. Potem do pokrzywdzonego podbiegł drugi ze sprawców,
wyjął z kieszeni jego spodni telefon komórkowy, po czym uciekł
odjeżdżając samochodem. Dzięki sprawnym działaniom funkcjonariuszy policji sprawców za-

trzymano. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Podejrzani 27-latkowie przyznali się do zarzucanego im czynu
oraz złożyli wyjaśnienia. Jeden
z nich był wcześniej karany sądownie. Za zarzucany im czyn
grozi kara pozbawienia wolności
od lat 2 do 12.
Ukarany przez sąd zostanie
również mężczyzna, który 14
grudnia 2019 roku w Stargardzie
znieważył funkcjonariuszy Policji słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe podczas i w
związku z pełnieniem przez nich
obowiązków służbowych oraz

naruszył ich nietykalność cielesną poprzez uderzanie głową,
kopnięcie jednego z nich w nadgarstek oraz kopnięcie w nogę.
W wyniku tych działań jeden
z funkcjonariuszy doznał skręcenia i naderwania nadgarstka.
Oskarżony również opluł funkcjonariuszy Policji oraz groził
im pozbawieniem życia wywierając wpływ na czynność służbową jaką była interwencja policji.
Mężczyzna znieważył też ratowników medycznych słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe oraz pluł w ich kierunku,
a także usiłował uderzyć jednego z ratowników głową i groził
im pozbawieniem życia. Za od-

Na Lotnisku zatrzymano
mężczyznę podejrzanego
o handel narkotykami
W miniony czwartek na byłym Lotnisku w Kluczewie rozegrały się sceny jak z filmu.
Zatrzymany został mężczyzna podejrzewany o handel narkotykami.

Prokuratura w Stargardzie

dziale SOR oskarżony znieważył
również lekarza, który udzielał
mu pomocy medycznej. Wobec
35-letniego podejrzanego zastosowano tymczasowe aresztowanie, w przeszłości był karany sądownie. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
Na ławie oskarżonych zasiądzie także 35-letni oskarżony,
który w okresie 14-15 grudnia
2019 r. wbrew przepisom ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii
posiadał znaczną ilość środków
odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 28,089 grama i substancji psychotropowej
w postaci amfetaminy o łącznej
wadze 58,582 grama, a także syntetyczny kanabinoid 5f-MDMB-PICA o łącznej wadze 29,247
grama. Funkcjonariusze Policji
ujawnili środki odurzające podczas przeszukania mężczyzny, a

następnie w jego mieszkaniu. Podejrzany został zatrzymany, a na
jego mieniu prokurator dokonał
zabezpieczenia majątkowego. W
toku postępowania na podstawie opinii biegłych ustalono, że
ujawniona ilość marihuany stanowi 27 porcji handlowych narkotyku. Natomiast zabezpieczony proszek zawierający w swoim składzie siarczan amfetaminy
wystarcza do wywołana efektu
odurzenia dla 461 osób i stanowi 192 porcje handlowe narkotyku. Podejrzany był już w przeszłości karany za podobne przestępstwo. Podczas przesłuchania
przyznał się do zarzucanego mu
czyni oraz skorzystał z prawa do
odmowy składania wyjaśnień.
Za zarzucane mu przestępstwo
grozi kara pozbawienia wolności
od roku do 10 lat.
MP

Odeszli do wieczności...

Pochówki 27.07.2020
JADWIGA ROKITA, lat 87, zmarła 22.07
Uroczystości pogrzebowe odbyły się o godz. 10.00
na Starym Cmentarzu
Pochówki 28.07.2020
LUCJAN STEFAŃSKI, lat 83, zmarł 23.07
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 11.00
na Nowym Cmentarzu
Policjanci z wydziału do walki z przestepczością narkotykową zatrzymali mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami.
Zdjęcie Stoją Stargard

Członkowie grupy Stoją Stargard na Facebookowym profilu
informowali, że do zatrzymania
doszło przez Centralne Biuro
Śledcze Policji.
Jak udało nam się ustalić w
akcji nie brali udziału funkcjonariusze CBŚP tylko Policjanci
z Komendy Miejskiej Policji w
Szczecinie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Mł. asp. Ewelina Grycan,
rzecznik prasowy Komendy

Miejskiej Policji w Szczecinie
potwierdziła nam, że w czwartkowym zatrzymaniu udział brali policjanci z wydziału do walki
z przestępczością narkotykową.
Niestety więcej informacji nie
mogła nam podać bowiem sprawę bada Prokuratura Okręgowa
w Szczecinie.
Z zapytaniem w tej sprawie zwróciliśmy się również do
Prokuratury. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w

reklama

Szczecinie Ewa Obarek poinformowała nas, że prokuratura
nadzoruje śledztwo w wyniku,
którego w miniony czwartek na
byłym Lotnisku Kluczewo został
zatrzymany mężczyzna. Prokurator po wykonaniu czynności
procesowych z udziałem zatrzymanego, zastosował wobec mężczyzny wolnościowe środki zapobiegawcze.
red
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W naszym szpitalu nie leczą z otyłości

Z takimi problemami trzeba jechać do Szczecina
NFZ zapowiada wprowadzenie finansowania leczenia otyłości zależnego od efektów leczenia pacjentów. Niestety z informacji jakie uzyskaliśmy
w stargardzkim szpitalu wynika, że w zakładzie nie są prowadzone świadczenia związane z leczeniem otyłości. Stargardzianie oraz mieszkańcy
powiatu z takimi problemami, muszą skorzystać z oferty ZOW NFZ w Szczecinie.

W szpitalu w Stargardzie nie są świadczone usługi związane z leczeniem otyłości

Nowy model kompleksowej
koordynowanej opieki nad pacjentem chorym na otyłość w
tym otyłość olbrzymią KOS-BAR opracowany przez ekspertów klinicznych oraz Instytut Zarządzania w Ochronie
Zdrowia Uczelni Łazarskiego
ma szansę być wdrożony w 2021
roku i sfinansowany z tzw. podatku cukrowego. Podczas konferencji „Kompleksowa i koordynowana opieka nad pacjentem chorym na otyłość olbrzymią. Nowy model finansowania oparty o efekty zdrowotne”
przedstawiono prognozy Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące wydatków na leczenie
chorób związanych z otyłością.
Według nich w 2025 roku wy-

damy na ten cel o 0,3-1 mld zł
więcej niż w 2017 roku, a liczba
dorosłych z otyłością wzrośnie.
Problem ten dotyczyć będzie
6,1 – 11,4 mln osób, czyli otyłych będzie 26 proc. kobiet i 30
proc. mężczyzn. Zachowawcze
leczenie otyłości, zwłaszcza otyłości olbrzymiej cechuje mała
skuteczność oraz brak trwałych
efektów. Często po próbie leczenia zachowawczego, następuje
nawrót otyłości i choroba postępuje. Przyczyną jest brak opieki długoterminowej. Jak wyjaśniają eksperci w tej dziedzinie,
chcąc zajmować się chirurgią
bariatryczną należy skupić się
na działaniu efektywnym i bezpiecznym. Proponowany przez
NFZ model opieki skoordy-

nowanej skupia się również na
ocenie efektów leczenia, dzięki
czemu można mówić o poprawie jakości leczenia. Zakłada się
ocenę jakości leczenia na kilku
etapach. Będzie oceniana redukcja kilogramów oraz ustępowanie chorób towarzyszących otyłości. Eksperci zgodnie uznają,
że konieczne jest wprowadzenie
jednolitych standardów opieki
nad pacjentami leczonymi chirurgicznie. Skuteczne leczenie,
zwłaszcza otyłości olbrzymiej
wymaga wprowadzenia zmian
organizacyjnych w systemie
ochrony zdrowia. Eksperci Instytutu Zarządzania w Ochronie
Zdrowia Uczelni Łazarskiego we
współpracy z czołowymi ekspertami klinicznymi opracowali
model (KOS-BAR) kompleksowej, koordynowanej opieki nad
pacjentem chorym na otyłość
olbrzymią leczoną chirurgicznie. Nowością będzie uwzględnienie świadczeń w oparciu o
efekty zdrowotne. Będzie to polegać na tym, że świadczeniodawca, który będzie realizował ten program, otrzyma różną wycenę świadczeń w zależności od efektów. Będą to efekty
bariatryczne, czyli procentowa
utrata masy ciała, efekty metaboliczne np. ustąpienie cukrzycy czy ustąpienie astmy, a tak-

że wskaźniki chirurgiczne, przy
których będziemy premiować
hospitalizację do 3 dni. Będzie
nagradzana realizacja świadczeń u pacjentów z najniższą
śmiertelnością - 0,5 proc. Istotnym wskaźnikiem jest też powrót do aktywności zawodowej.
Obecny na konferencji prezes
NFZ Adam Niedzielski podkreśla, że NFZ przykłada ogromna
wagę do walki z chorobami cywilizacyjnymi zwłaszcza otyłością i jej licznymi powikłaniami
realizując szereg działań edukacyjnych służących profilaktyce
i budujących właściwe postawy
prozdrowotne społeczeństwa.
Przeciwdziałać pandemii otyłości ma opodatkowanie nadmiernej konsumpcji cukru tzw. sugar tax, który ma wejść w życie
przyszłym roku. Kiedy dojdzie
do wprowadzenia podatku od
cukru, przeznaczone mają zostać dodatkowe środki nie tylko na prewencję, ale również
leczenie, czyli pozwoli to uruchomić kompleksowy program
koordynowanej opieki nad osobami dotkniętymi otyłością w
tym otyłością olbrzymią. Będzie to program kompleksowy
zgodnie z modelem opracowanym przez IZWOZ i ekspertów
klinicznych, który przeprowadza pacjenta przez cały proces

leczenia i obejmuje konsultacje
specjalistyczne w tym dietetyka,
psychologa i rehabilitację oraz
przygotowanie i przeprowadzenie operacji bariatrycznej. Należy jednak podkreślić, że organizacja opieki bariatrycznej dziś
nie daje gwarancji, że wszędzie,
gdzie pacjent trafi uzyska opiekę najwyższej jakości. Pewne
jest, że na taką pomoc nie mogą
liczyć pacjenci Samodzielnego
Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. Rafał Dziubek
pełniący w stargardzkim szpitalu funkcję Kierownika Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Kierownika Działu Organizacyjno – Prawnego oraz Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta,
poinformował naszą redakcję,
że w SPWZOZ nie są świadczone usługi związane z leczeniem
otyłości, a najbliższy szpital, który się tym zajmuje znajduje się
w Szczecinie. - W SPWZOZ w
Stargardzie w ramach działalności stacjonarnej i ambulatoryjnej
nie są udzielane świadczenia pacjentom związane stricte z leczeniem otyłości. W związku z tym
adresatem pytań przesłanych
przez redakcję może być ZOW
NFZ w Szczecinie – mówi Rafał
Dziubek.
KR

Problem z oświetleniem garaży przy ul. Lechickiej

Miasto musi uzyskać zgodę właścicieli
Teren, na którym znajdują się garaże przy ulicy Lechickiej nie jest odpowiednio doświetlony, o czym radną Krystynę Smolarek poinformował jeden z mieszkańców. W obecnej sytuacji nawet jedna lampa z czujnikiem światła znacząco rozwiązała by ten problem, jednak aby zamontować taką
lampę, miasto musi uzyskać zgodę współwłaścicieli terenu przylegającego do kompleksu garaży. I tutaj zaczynają się schody...
Radna Krystyna Smolarek
zwróciła się do prezydenta Stargardu z interpelacją w sprawie
instalacji oświetlenia przy garażach na ulicy Lechickiej. Jak argumentuje radna, pomysł wyszedł od mieszkańca, który podkreślał kwestie bezpieczeństwa.
- Zgłosił się mieszkaniec z ogromną prośbą o rozważenie możliwości wykonania oświetlenia, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa. W
związku z tym, proszę o wykonanie oświetlenia na placu garażowym przy ulicy Lechickiej. Warto
rozważyć instalację trzech lamp
lub w chwili obecnej choćby jednej lampy z czujnikiem światła,
co przyniesie oszczędności energii. Pozwoli to pominąć zbieranie
podpisów od prywatnych właściredakcja@dziennikstargardzki.pl

cieli terenu – wyjaśnia w interpelacji radna Krystyna Smolarek. Okazuje się jednak, że kwestia uzyskania zgody od właścicieli terenu będzie jednak nieunikniona. W odpowiedzi na
interpelację dotyczącą oświetlenia terenu garaży usytuowanych
przy ulicy Lechickiej w Stargardzie Urząd Miejski poinformował, że Miasto nie ma prawnej możliwości budowy oświetlenia na terenie będącym jego
własnością. - Garaże w ilości 47
sztuk posadowione są na działce nr geod. 836/2, która wraz z
przyległym terenem o szerokości 5 metrów (działka nr 836/3)
stanowi współwłasność osób fizycznych. Fakt ten sprawia, że
na etapie projektu technicznego

Radna Krystyna Smolarek w swojej interpelacji poruszyła kwestię oświetlenia garaży przy ulicy Lechickiej

wszyscy współwłaściciele działek muszą wyrazić zgodę na dysponowanie przez Gminę Miasto
Stargard działką nr 836/3 obręb
9 na cele budowlane dla bezpłatnego umieszczenia kabla energetycznego na odcinku wjazdu od
ulicy Lechickiej. Przedmiotowa
zgoda jest również podstawą do
złożenia przez Gminę oświadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane i wykonania robót, celem uzyskania pozwolenia na budowę
– informuje stargardzki magistrat. Jak informuje Urząd Miejski, działka nr 836/3 stanowiąca
wjazd do garaży swoim zakresem obejmuje obszar aż do wysokości chodnika usytuowanego wzdłuż budynków mieszkal-

nych tj. do samego pasa drogowego, gdzie postawione są słupy
istniejącego oświetlenia ulicznego. Biorąc powyższe pod uwagę Miasto nie ma prawnej możliwości postawienia nawet jednego słupa na terenie nie będącym jego własnością. Okazuje
się zatem, że montaż jednej lampy umożliwiającej oświetlenie
terenu garaży może być równie
„karkołomny” jak wykonanie
zdecydowanie bardziej zaawansowanej inwestycji. Pozostaje
wierzyć, że Miasto uzyska zgodę od właścicieli terenu i mieszkańcy użytkujący garaże doczekają się oświetlenia opisywanego terenu.
KR
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Chociwel

PRL- bis znaczy PiS

Udrożnili kanalizację i
obciążyli mieszkańców

Konfiskata majątku
bez wyroku sądu!
Ustawowa ochrona i nagradzanie pracowników donoszących na pracodawców ma
uczynić bardziej skutecznym procedowany obecnie projekt wprowadzenia - w rozszerzonym katalogu przypadków- konfiskaty majątku przedsiębiorcy i nie tylko. I to nie
wszystko- rząd chce też prawa do konfiskaty bez wyroku sądu tylko na podstawie decyzji podległych ministrowi prokuratorów

Za komuny system donosicielstwa w zakładach pracy był wyjątkowo rozwinięty.
Przyniósł on w praktyce wiele
krzywd i spowodował ogromną liczbę nieszczęść i oczywiście nie zrodził żadnego dobra ponieważ dobra nie da się
zrealizować za pomocą nikczemności. Donosicielstwo
zaś, niezależnie jak szlachetnymi „ motywacjami” je obudujemy, pozostaje nikczemnością zawsze i w każdej sytuacji. W ostatnich latach przeżywamy wyjątkowe wzmożenie reaktywacji oznak PRL w
życiu publicznym w tym donosicielstwa. Wcześniej uzyskało ono już rangę nagradzanego i zarazem kluczowego narzędzia diagnostycznego
skarbówki a teraz szykowany
jest kolejny awans tej obrzydliwej po ludzku postawybędzie ono chronionym prawem i nagradzanym pracowniczym…!.
Można nieźle zarobić
Procedowany obecnie a
zgłoszony przez rząd PiS projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione premiuje pracowników
za donoszenie na swoich szefów, wówczas podlegają oni
ochronie przed zwolnieniem
i mogą uzyskać odszkodowanie od firmy do 1 mln złotych…! Nieźle. A zatem za co
można łapnąć bańkę? Oczywiście za umożliwienie zdemaskowania przestępcy a jak
wiadomo było w komunie

(coraz bardziej jest to jasne i
dzisiaj ) każdy przedsiębiorca
przestępcą Jest!.... tylko niektórych nie udało się dotąd
złapać. Jeśli już pracownik doniesie na swojego pracodawcę
to konfiskata majątku przedsiębiorcy zostanie zarządzona za każde naruszenie prawa przez podmiot zbiorowy
np. spółkę, z którą ma związek i (tutaj nie ma pomyłki) do wykazania tego naruszenia prawa nie jest wymagane skazanie kogokolwiek
za przestępstwo! Kolejny zapis mówi, że konfiskatę orzeka sąd na wniosek prokuratora również w tym przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskał
nieświadomie korzyść majątkową z przestępczego działania innego podmiotu.
Ale to nie wszystko
W ustawie zawarto jeszcze
kilka innych zaskakujących i
bulwersujących w świetle cywilizacyjnego dorobku kultury prawnej zapisów. Chodzi
zwłaszcza o możliwość wprowadzenia ze skutkiem natychmiastowym zarządu przymusowego w firmie przez prokuratora jeszcze w czasie postępowania. Do podjęcia takiego
kroku nie jest potrzebna zgoda sądu! Co więcej ustawa łamie zasadę lex retro non agit,
co się wykłada: prawo nie działa wstecz. Znowelizowane prawo będzie mogło bowiem dotknąć przedsiębiorców nawet
za czyny dziesięć lat wstecz.
Nowelizacja tej ustawy sprawi,
że własność prywatna w Polsce nie będzie istniała już nawet w teorii.
Najważniejsze to zająć majątek. Niech właściciel udowadnia, że niesłusznie
Ministerstwo Sprawiedliwości chce natomiast tak zmienić prawo, by organy ścigania mogły zajmować majątki prywatne tylko w oparciu
o podejrzenia powzięte przez
prokuratora co do możliwego związku mienia z przestępstwem. Oczywiście do przeję-

cia prokurator będzie musiał
uzyskać zgodę sądu, jednak to,
że podejrzenia były niesłuszne, a majątku właściciel dorobił się legalnie, będzie musiał
udowodnić sam, już po tym,
jak zostanie mu on zabrany.
Łamiąc więc zasady konstytucyjne, resort sprawiedliwości
chce upiec dwie pieczenie na
jednym ogniu: zapewnić organom ścigania łatwy dostęp
do majątków firm i osób prywatnych, jednocześnie zrzucając z siebie ciężar konieczności udowodnienia nielegalnego pochodzenia majątku. I
nie ma dla ich pomysłodawców znaczenia, że takie regulacje uderzą również w niebędących przestępcami właścicieli. Teraz to oni będą musieli udowadniać, że wielkość
rodzinnego majątku to zasługa wspólnych wysiłków pokoleń, a na wszystko, co posiadają, mają umowę, fakturę lub
rachunek.
Za komuny było lepiej…..
To znane sprzed laty zawołanie postkomunistów i ich
zwolenników mające zohydzić
czasy Solidarności i wolności, wobec przedstawionych
wyżej zamierzeń (a także wielu innych) ponownie nabiera
zatrważającej aktualności – z
taką zmianą, że dzisiaj wznosić je mogą nie postkomuniści
(oni powinni się cieszyć ) ale
wolnościowscy: .
Ręce już dawno opadły. Gospodarczy komuniści w przebraniu katoliko-patriotów, z
poparciem nieświadomego i
przekupionego tłumu robią z
naszego pięknego kraju swój
folwark. Niestety, nic ich nie zatrzyma, prawa nawet nie muszą przestrzegać, bo to oni są
prawem – komentuje Artur
Dziambor z Wolności.
Bolszewicy wprowadzili komunizm przy pomocy pistoletów. PiS przy pomocy 500+ :) –
dodaje prof. Robert Gwiazdowski.
No tyle …
Marek Słomski

W czerwcu przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. w Chociwlu dokonała udrożnienia kanalizacji
w miejscowości Długie. Rachunek za usługę otrzymali
mieszkańcy. Czy wszystko zostało zrobione prawidłowo?
Usługa, którą 16 czerwca wykonało przedsiebiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. polegała na udrożnieniu kanalizacji.
Oprócz wypompowania zbiornika z nieczystościami, dokonano
udrożnienia zapchanych studzienek osadnikowych leżących poza
terenem prywatnym. Radny Rady
Miejskiej w Chociwlu Andrzej
Puławski zwrócił uwagę, że mimo
tego mieszkańcy zostali zobowiązani do pokrycia kosztów udrożnienia tej części kanalizacji, biegnącej poza terenem prywatnym.
- Czy właściwe jest, by mieszkańcy gminy uiszczali opłaty za
udrożnienie kanalizacji biegnącej
na terenie publicznym?- zadał pytanie radny.
Wojciech Majsakowski, Zastępca Burmistrza Chociwla poinformował, że prace te zostały wykonane na zlecenie i prośbę
mieszkańców miejscowości Długie. - Mieszkańcy zlecili wykonanie usługi ciśnieniowego czyszczenia osadników oraz rurociągu
znajdującego się przed zbiornikiem bezodpływowym, do którego mieszkańcy Ci są podłączeni, przedsiębiorstwu Wodociągi i
Kanalizacja Sp. z o.o. w Chociwlu,
dlatego też zostali obciążeni kosz-

tami. Eksploatacja tych urządzeń
nie należy do zakresu prowadzonej działalności wodno-kanalizacyjnej przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chociwlu- poinformował Wojciech
Majsakowski.
Zastępca Burmistrza Chociwla
dodał także, że w przypadku korzystania ze zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych do obowiązku
właściciela należy dbanie o stan
techniczny zbiornika, niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika, sprawdzanie i kontrolowanie
szczelności, a także regularne zlecanie odbiorów ścieków, zawarcie
umowy na odbiór ścieków z firmą
specjalistyczną, posiadającą ważną decyzję na prowadzenie działalności w tym zakresie. - Właściciele nieruchomości zobowiązani
są do pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie się oraz zachowanie czystości i porządku
zgodnie z Regulaminem Czystości i Porządku na terenie Gminy
Chociwel- poinformował Wojciech Majsakowski, Zastępca Burmistrza Chociwla.

MP

Zmiana na
stanowisku
dyrektora MOPS
Zakończyła się rekrutacja na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nabór zwyciężyła Małgorzata Olejnik. Nowy dyrektor stargardzkiego
MOPSu ma wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej – także na stanowiskach kierowniczych.
Małgorzata Olejnik pełniła funkcję zastępcy dyrektora w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Pracowała
także w szczecińskim Urzędzie
Miasta – przez 7 lat była dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych. Oprócz tego doświadczenie zawodowe zdobyła również
w Wydziale Polityki Społecznej
Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Stargardzki MOPS tylko w
ubiegłym roku wydał niemal 25
000 decyzji i rozstrzygnięć. Pra-

cownicy socjalni w 2019 r. przeprowadzili prawie 6200 wywiadów środowiskowych. Ośrodek
aktywnie wspiera rodziny, a także samotnych seniorów i osoby
bezdomne. Formy pomocy są
różne – to m.in. zasiłki, opłacenie miejsc w domach pomocy
społecznej i usługi opiekuńcze.
W zeszłym roku wsparcie dla
potrzebujących mieszkańców
naszego miasta pochłonęło 95
000 000 zł – ponad 16 500 000 zł
więcej niż w 2018 r.
info UM/opr red
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Podpisano kolejne umowy na
modernizacje bazy sportowej

Wieści z gmin

W miniony piątek 24 lipca podpisano kolejne umowy na modernizację infrastruktury
sportowej. W imieniu Zarządu Województwa wystąpił Olgierd Kustosz.

Marianowo
Na części ulicy Młyńskiej w Marianowie przeprowadzono remont
nawierzchni asfaltowo - bitumicznej, co przyczyni się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa ruchu pojazdów.

Umowę na doposażenie boiska szkolnego podpisano z Gminą
Stara Dąbrowa na zdjęciu wójt Sylwia Kalmus Samsel

Środki na modernizację infrastruktury sportowej trafią również do Gminy Ińsko na zdjęciu burmistrz Jacek Liwak

W Urzędzie Gminy w Ińsku umowę na małą infrastrukturę sportową podpisano z Burmistrzem
Jackiem Liwakiem.
W Gminie Stara Dąbrowa Olgierd Kustosz w
imieniu Zarządu Województwa podpisał umowę z
Wójt Gminy Stara Dąbrowa Sylwią Kalmus-Sam-

sel. Środki z dofinansowania zostaną przeznaczone na doposażenie boiska szkolnego w Gminie Stara Dąbrowa. Tego samego dnia podpisano
umowę z Gminą Kobylanka. W imieniu Wójt Julity Pileckiej umowę podpisała Zastępca Wójta Irena Rybarczyk.

W imieniu Wójt Gminy Kobylanka Julity Pileckiej umowę podpisała Zastępca Irena Rybarczyk

Gmina Stargard

Podpisano umowę na remont
boiska w Rogowie

Kobylanka
W minionym tygodniu odbyły się wakacyjne warsztaty z Robotyki i programowania z Lego. Zajęcia odbyły się w Centrum Kultury i
Rekreacji w Kobylance oraz w Rekowie i Niedźwiedziu. Kolejne zajęcia odbędą się w Motańcu, Jęczydole, Reptowie i Bielkowie.

Gmina Stargard uzyskała dofinansowanie w ramach wsparcia Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonego na modernizację infrastruktury sportowej w regionie.

Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski podpisał umowę na modernizację wyposażenia boiska sportowego w Rogowie

Podpisana została umowa o
przyznaniu pomocy finansowej
dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa
zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i moredakcja@dziennikstargardzki.pl

dernizację infrastruktury sportowej w 2020 r. na zadanie pn.:
Modernizacja wyposażenia boiska sportowego w miejscowości
Rogowo.
Celem zadania jest moderni-

zacja boiska sportowego w Rogowie poprzez poprawę bazy sportowej, zakup oraz zamontowanie:
pary bramek; kompletu piłkochwytu; dwóch wiat dla zawodników rezerwowych.
Ponadto celem inwestycji jest
zbudowanie pozytywnego wizerunku sportu, kojarzonego ze
zdrowiem i higieną, poprawa warunków ogólnodostępnej infrastruktury przy obiektach sportowych. Ułatwienie dostępu do
obiektów sportowych ma na celu
wykształcenia od najmłodszych
lat nawyku zdrowego życia, ruchu oraz wspólnego spędzania
czasu na świeżym powietrzu.
Info UG Stargard

Ińsko/Ścienne
Dzięki pracy wolontariuszy już niebawem powstanie nowe miejsce rekreacji i odpoczynku. Mieszkańcy Ściennego będą mogli
wspólnie spędzać czas w przyjemnym otoczeniu.
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PZERiI: Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Odstąpienia od umów w czasie pandemii
We środę 22 lipca o godz. 11 w DKK odbyło się spotkanie członków PZERiI z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Edytą Domińczak.

Edyta Domińczak - powiatowa rzecznik konsumentów i Wanda Wysocka prezes
PZERiI

Podczas spotkania z panią
rzecznik poruszony został szereg
nurtujących zagadnień dotyczących praw klienta i konsumenta, zwłaszcza w czasie pandemii,
kiedy wiele imprez o charakterze
masowym jest odwoływanych, jak
np. wesela, wycieczki itp. To właśnie w tym czasie klienci zastanawiają się, czy dla przykładu przysługuje zwrot pieniędzy kiedy wycieczka zagraniczna została odwołana przez organizatora z powodu
koronawirusa oraz czy można od
takiej wycieczki odstąpić.
- Mówiłam członkom związku, że rzeczywiście przysługuje im prawo do odstąpienia od
tego rodzaju imprezy turystycznej i to zapisy prawne artykułują taką możliwość – podkreśla
Edyta Domińczak, w rozmowie z
Dziennikiem Stargardzkim - Jest
to dokładnie artykuł 47 ustawy
o imprezach turystycznych. Kiedy występują nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, w miejscu docelowym i w najbliższym
sąsiedztwie, które mają wpływ
na realizację przedsięwzięcia turystycznego, przysługuje klientom możliwość odstąpienia od
umowy. Takim właśnie aspektem
jest epidemia. W takim przypadku konsument nie jest obciążony żadnymi kosztami odstąpienia

od umowy i należy mu się zwrot
wpłaconych pieniędzy w ciągu
14 dni – wyjaśnia rzecznik - Niemniej jednak wyszły przepisy kowidowskie, które mówią, że żeby
doszło do skutecznego złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od
umowy, to musi upłynąć 180 dni,
wtedy dopiero podróżny nabiera
prawa do tego, żeby te pieniądze
zostały zwrócone. Należy łącznie
odczekać 180 dni i te wspomnianych 14 dni, bo to właśnie artykułują przepisy – tłumaczy E. Domińczak.
Odnośnie tego, były też pytania członków związku, o to, czy
klienci mogą oczekiwać odszkodowania albo odsetek za to, że organizator wycieczki przetrzymuje
im przez 180 dni wpłacone przez
nich środki - Takie działania
władz państwowych nie uprawniają konsumenta czy też klienta
imprezy turystycznej do wypłaty
odsetek – odpowiada rzecznik.
- Niestety z wycieczkami sprawa nie wygląda prosto. Miałam
ostatnio kilka zgłoszeń uczestników imprezy turystycznej. W czasie pandemii od marca do czerwca nie były wykonywane żadne
imprezy turystyczne, a niektórzy
przedsiębiorcy usług turystycznych czekali, aż klienci sami odstąpią od umów zawartych przed

atakiem pandemii. Nie informowali jednocześnie swoich klientów, że będą oni mogli od nich
odstąpić, właśnie z powodu obostrzeń wprowadzonych przez
rząd. I jeżeli klient odstępuje od
umowy w takim momencie, to
jej warunki mówią tak, że jeżeli się odstępuje, to w czasie terminów wskazanych w umowie,
wpisana jest kwota, jaką potrąci organizator wycieczki – podkreśla – Natomiast przepis prawny mówi jedno, jeśli rzeczywiście nie dochodzi do organizacji tej wycieczki, to organizator
jest zobowiązany zwrócić nam
wszystkie koszty. Aczkolwiek w
praktyce, to wcale nie wygląda
tak wesoło, ponieważ organizator też poniósł koszty w związku
z organizacją wycieczki. Może to
oczywiście nie być pełna wartość
tego co wpłaca klient, ale może
być to część kosztów. Przedsiębiorcy turystyczni są też w trudnej sytuacji mimo ulg zastosowanych przez rząd. Takie sprawy
są bardzo trudne, żeby osiągnąć
jakieś porozumienie pomiędzy
sprzedawcą, wykonawcą imprezy
turystycznej a samym klientem –
zaznacza rzecznik.
Co robić w sytuacji, kiedy
dzwoni telefon z ofertą wypłaty 500 zł na każde dziecko związanej z rządowym uprawnieniem
do wykorzystania tej sumy na wycieczki, czy hotele itp. - Jest to tzw.
metoda na wnuczka, polegająca
na tym, że klientowi oferuje się za
darmo możliwość wykorzystania
trzech dni jeśli wpłaci jakieś pieniądze na wskazane konto. Wiemy, że jednorazowa dopłata wakacyjna raczej dotyczy dzieci.
Chyba, że osoba starsza rzeczywiście ma przyznaną opiekę nad
niepełnoletnim dzieckiem. Trzeba ze sporą dozą ostrożności podchodzić do takich telefonów, tak

więc tu także przestrzegałabym
przed tymi oszustwami – podkreślała.
W trakcie spotkania pytano również o podrabiane faktury, które ponoć przychodzą do
skrzynek pocztowych do konsumentów z tytułu świadczonych
usług za energię. - Pewna konsumentka miała nawet takie faktury w skrzynce - podkreśla E. Domińczak - Należy zawsze skrupulatnie czytać przesłaną do nas
fakturę. A przede wszystkim dokładnie sprawdzić numer konta,
na który wpłacamy pieniądze. Jeśli są to faktury, które wzbudzają
jakieś wątpliwości, zawsze można to zweryfikować dzwoniąc
do operatora świadczącego nam

pod dotychczasowego operatora,
by przejąć klienta do swojej firmy. Z racji na fakt, że osoby starsze mają zaufanie to podpisują takie umowy. Czasami zdarza się,
że klient ma dwie umowy lojalnościowe. I trudno jest potem zrezygnować z jednej z tych umów bez
kosztów. Bo jeśli one są okresowe,
to zawsze zerwanie przed terminem skutkuje naliczeniem kary za
rozwiązanie tej umowy – mówi.
Wśród członków PZERiI są też
osoby, które robią zakupy przez
Internet. - W związku z tym, informowałam, jakie przysługują prawa właśnie konsumentom
dokonującym zakupów w sieci. Przestrzegałam przed SMSami o podwyższonej płatności.

Nie obyło się bez pytań do pani rzecznik

dane usługi.
- Innymi tematami, które poruszaliśmy były sprawy związane
z telekomunikacją stacjonarną.
To są typowe umowy, które konsumenci, z reguły osoby starsze,
zawierają w domu, gdy ktoś przychodzi twierdząc, że jest przedstawicielem operatora telekomunikacyjnego. Mówi o tym, że
opłaty będą niższe. Stosuje nieuczciwe metody i podszywa się

Mówiłam, że zawsze można
zastosować blokadę tego typu
esemesów u swojego operatora
komunikacyjnego. Ponadto przestrzegałam przed oszustami żerującymi na koronawirusie a także
żeby uważać na zbiórki przeprowadzane przez nieuprawnione
organizacje, które z tego korzystają – podsumowała powiatowa
rzecznik konsumentów.
Piotr Słomski

ogłoszenie

Spotkanie wzbudziło spore zainteresowanie członków Związku fot Jan Balewski
91 573 09 96
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Wakacje na Lotnisku
Wakacyjny wypoczynek dzieci kolejny już raz został zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Potrzebny Dom ‘’ i Urząd Miasta i Gminy Stargard. Dwutygodniowe turnusy w
okresie lipiec -sierpień dla 22 uczestników pozwolą aby 110 dzieci aktywnie i ciekawie
spędziło czas.
tylko powiatu stargardzkiego
to wycieczki do Puszczy Bukowej, Krzemienia, piknik na Jasnych Błoniach i rejs statkiem
po Odrze. Ponadto ulubione zajęcia tematyczne- sportowe, plenery malarskie, bal przebierańców -wypełniają dzieciom czas
od 7.30 do 15.30 będąc na pewno ogromnym wsparciem dla
pracujących rodziców. Wypoczynek zorganizowano zgodnie
z wytycznymi kuratorium oraz
inspekcji sanitarnej.
Z turystycznym pozdrowieniem
Joanna Suleja kierownik
wypoczynku

Nie zabrakło również zajęć plastycznych

Baza wypoczynku ze względu na obecne obostrzenia związane z koronawirusem mieści
się na obiektach Szkoły Podstawowej nr 8 i Zespołu Szkół nr
5.Wykwalifikowana kadra realizuje przygotowany program
pod kątem aktywności fizycznej i zainteresowań dostosowanych do wieku dzieci od lat 7 do
15.W programie znalazły się rajdy piesze po stargardzkich parkach, nad jeziorem Miedwie czy
szlaku Stargard ,,Klejnot Pomorza’’ oraz zajęcia przyrodnicze i

Trwa rekrutacja do wyjątkowego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
„K&K Kultura Kształcenia”.

Jakie miejsce mogło powstać z połączenia sił dwóch wspaniałych kobiet, które się przyjaźnią, mają marzenia, pasję i zamiłowanie do kreatywnego nauczania?
Oczywiście Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „K&K Kultura
Kształcenia”.
Kamila i Katarzyna artystyczne dusze, jedna fotografuje, druga maluje, obie są nauczycielkami, uwielbiają podróże, mają ogromny szacunek
do ludzi i historii.
To właśnie dzięki nim szkoła ta słynie z niesamowitej atmosfery, wspaniałej kadry nauczycielskiej i co najważniejsze ciekawych lekcji.
W parku nad Miedwiem dzieci korzystały z siłowni pod chmurką

Dzieci wybrały się również na wycieczkę do Szczecina

ekologiczne na Bobrowej Polanie. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się warsztaty prowadzone przez pracowników
Muzeum Archeologicznego Basteja. Wspaniała integracja i poznawanie nowych miejsc nie

REKLAMA
e-mail:
karolina sb@domjudy.pl

Tel. 506 638 789
redakcja@dziennikstargardzki.pl

reklama

W przepięknym starym budynku
z czerwonej cegły znajdującym się
w Szczecinie przy Ul. Niemierzyńskiej 17
odbywają się zajęcia.
Sąsiedztwo ogromnego parku zachęca do prowadzenia lekcji w plenerze.
Panie Dyrektor Kamila i Katarzyna zapraszają swoich słuchaczy na spotkania z powstańcami, grupami rekonstrukcyjnymi, pisarzami oraz aktorami.
Kultura Kształcenia funkcjonuje już od dwóch lat, mogą się do niej zapisać osoby, które ukończyły szkołę podstawową, zawodową lub gimnazjum.
Szkoła może się pochwalić dużą zdawalnością swoich słuchaczy na egzaminie maturalnym.
Jest odpłatna. Miesięczne czesne to koszt 100 zł, ale jeśli weźmiemy pod
uwagę, ile oferuje swoim słuchaczom, koszt wtedy wydaje się naprawdę
niewielki.
O poranku każdy słuchacz jest witany pyszną aromatyczną kawą i ciasteczkiem.
Praktykowane są wyjścia do muzeum, kina lub teatru. Jak sama nazwa
wskazuje, szkoła stawia na kulturę, a więc słuchacze są zaznajamiani z jej
szczecińską odsłoną.
Klimat tego liceum, tego miejsca, budynku, ludzi, którzy go tworzą i którzy do niego uczęszczają, jest niesamowity. Indywidualne podejście do
każdego ucznia jest w nim bardzo ważne, o czym na każdym kroku Panie Kamila i Katarzyna przypominają. Wysoka kultura osobista, zaangażowanie i profesjonalizm obu pań mają ogromny wpływ na wzajemny szacunek, kulturę oraz odpowiedzialne podejście do nauki uczęszczających do
tej szkoły słuchaczy.
Jeśli nie podjęliście jeszcze decyzji o wyborze szkoły, to nie jest za późno,
a Kultura Kształcenia jest właśnie szkołą dla Was.
W tej szkole możecie się dużo nauczyć i co najważniejsze nigdy nie będziecie się nudzić.
Obecnie trwa rekrutacja, nie czekajcie, dołączcie do K&K.
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Skatepark czeka gruntowny
remont
Na ten cel miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie 19 000 zł. Środki pochodzą z
budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Prezydent Rafał Zając podpisał w tej sprawie
umowę z wicemarszałkiem Olgierdem Kustoszem. Inwestycja zakończy się jeszcze
w tym roku.

Na ten cel miasto pozyskało 19.000 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego

Skatepark zostanie kompleksowo wyremontowany. Nawierzchnia będzie wzmocniona,
pojawią się też silikonowe po-

włoki ochronne. Projekt przewiduje także naprawę uszkodzeń,
zabezpieczenie podestów przed
korozją i odnowienie pozosta-

łych elementów. Dzięki temu
poprawi się bezpieczeństwo i
komfort wszystkich użytkowników. Wartość inwestycji to prawie 50 000 zł.
Skatepark to miejsce cieszące
się dużą popularnością wśród
mieszkańców w różnym wieku. Najczęściej ćwiczą na nim
młodzi stargardzianie – przede
wszystkim miłośnicy jazdy na
rowerze, rolkach, hulajnodze i
deskorolce. Skatepark ma łączną powierzchnię prawie 900 m2.
Powstał w 2009 r., a teraz przejdzie kompleksową renowację,
by służyć mieszkańcom przez
kolejne lata.
Info UM/opr red

Podwyżki, podwyżki, podwyżki

Będzie Moc…!
tylko u kogo?
Ponad 5 mld więcej zapłacimy jako konsumenci energii
od przyszłego roku za rachunki energii elektrycznej z tytułu wprowadzenia nowej daniny tzw. opłaty mocowej.
Ustawa o doliczeniu do dotychczasowych składników taryfy za energie elektryczną tzw.
opłaty mocowej została uchwalona w poprzedniej kadencji
parlamentu, jednakże w życie
wejdzie dopiero 1 stycznia 2021
r. Pieniądze z nowej daniny zostaną przekazane na modernizację oraz budowę nowych bloków
energetycznych. Mimo, że termin jej wprowadzenia jest bliski, to wysokość opłaty mocowej nie jest jeszcze znana. Zgodnie z ustawą o rynku mocy powinna zostać ogłoszona do 30
września br. Ponoszona przez
odbiorców energii opłata mocowa ma sfinansować w Polsce budowę rynku mocy – mechanizmu wynagradzania elektrowni
za utrzymywania dyspozycyjności. Z dotychczasowych aukcji
w ramach mechanizmu rynku
mocy wynika, że głównymi beneficjentami opłaty mocowej
będą państwowe koncerny energetyczne oraz ich konwencjonalne elektrownie, które w ten
sposób zwiększą swoje szanse
na utrzymanie rentowności.
Z szacunków Forum Energii
wynika, że koszt rynku mocy,
który zostanie przeniesiony na
rachunki odbiorców, w 2021 r.

wyniesie 5,4 mld zł. a
-Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o rynku mocy czas
na kalkulacje i publikacje tzw.
opłaty mocowej Urząd Regulacji Energetyki ma do 30 września br. - powiedziała Agnieszka
Głośniewska, rzeczniczka Urzędu Regulacji Energii w rozmowie z jedną z ogólnopolskich
gazet. Zatem szykujmy się z początkiem roku do nowego comiesięcznego wydatku choć nie
wiadomo ile w konkretnym rachunku on wyniesie ale wiadomo, że na pewno będzie i, że razem ściągnięte zostanie z obywateli rocznie ponad 5 mld złotych. Tym samym „moc” będzie
po stronie państwowych molochów energetycznych (znane
tam są bajońskie zarobki (odprawy jeszcze większe) kierownictw i nie tylko. A złożą się na
to , jak zwykle, w państwie opiekuńczym, rzesze nie mających
na co dzień nic do powiedzenia
podatników.
Na zdjęciu – nowogardzka
„elektrowna” kiedyś można było
tutaj załatwić sprawy ale to już
przeszłość dzisiaj trzeba jechać
do Goleniowa
Red.

Stargardzki skatepark zostanie gruntownie wyremontowany

Program „Moja Woda”
Dotacje na zakup i montaż zbiorników retencyjnych i przewodów odprowadzających
wody opadowe Trwa nabór wniosków do programu realizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach projektu
„Moja Woda” można uzyskać dotację m.in. na zakup i montaż zbiorników retencyjnych, a także przewodów odprowadzających wody opadowe.
Zgłoszenia przyjmowane
są internetowo – przez Portal
Beneficjenta.
W ramach programu można otrzymać dofinansowanie
w wysokości maksymalnie 5
000 zł. Środki powinny zostać
przeznaczone np. na zakup,
montaż, budowę lub uruchomienie przewodów odprowadzających wody opadowe do
zbiornika nadziemnego, instalacji rozsączającej, zbiornika
retencyjnego, a także pozosta-

łych elementów do nawadniania albo innego wykorzystania zatrzymanej wody. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, które są właścicielami lub
współwłaścicielami
domów
jednorodzinnych.
Aby zgłosić się do programu
„Moja Woda” najpierw trzeba
założyć konto na Portalu Beneficjenta. Po zalogowaniu należy pobrać i wypełnić formularz (znajduje się w zakładce
po lewej stronie), a następnie

wysłać go przez skrzynkę również dostępną na www.wnioski.wfos.szczecin.pl. Wypełniony wniosek powinien tego
samego dnia zostać wydrukowany i podpisany. Następnie
trzeba dostarczyć dokumenty
(osobiście lub pocztą) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, ul. Solskiego 3, 71323 Szczecin.
Info UM/opr red
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Gmina Suchań

Odcinek drogi Słodkowo-Suchań gotowy do użytku
Prace budowlane na odcinku drogi powiatowej 1732Z ze Słodkowa do Suchania dobiegły końca. Dziś w samo południe ekipy drogowców firmy
STRABAG, która zrealizowała inwestycję, przekażą formalnie Zarządowi Dróg Powiatowych przebudowany odcinek.
Inwestycję
dofinansowano
z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałą część w ramach
wkładu własnego, pokryły dotacje z budżetu Powiatu Stargardzkiego i Gminy Suchań.
Przebudowę odcinka o długości 1,2 km rozpoczęto w pierwszych dniach marca. Jej tempa
nie wstrzymały warunki pandemii, które zmusiły jednak wykonawcę do wprowadzenia reżimu
sanitarnego, obowiązującego
pracowników w trakcie budowy. Na czas realizacji inwestycji, odcinek Słodkowo- Suchań
pozostawał zamknięty dla ru-

chu. Po wcześniejszych uzgodnieniach z mieszkańcami Słodkowa wytyczono objazd przez
miejscowość Tarnowo, co wydłużyło o przeszło 14 km dystans, jaki musieli pokonać jadący w stronę Suchania. Z tym
większą więc ulgą przyjęta zostanie informacja o formalnym
odbiorze i otwarciu dla ruchu
przebudowanej drogi.
Na odcinku objętym inwestycją wykonano nowe warstwy
podbudowy drogi, ułożona też
została warstwa bitumiczna o
grubości 8 cm. W harmonogramie prac ujęto również profilo-

Zakończyła się przebudowa odcinka
drogi Słodkowo-Suchań. Dzisiaj nastąpi oficjalne przekazanie drogi

wanie pobocza, roboty ziemne
oraz wycinkę krzewów, kolidujących z przebiegiem poszerzanego odcinka drogi. W obrębie
Słodkowa oraz przy ulicy Polnej
w Suchaniu, wykonawca ułożył
też nowe chodniki oraz dokonał
wymiany kanalizacji deszczowej. Na przebudowanym odcinku zapewniono również wygodne dojazdy do pól i posesji.
Droga powiatowa nr 1732Z
Wiechowo – Suchań należy
do sieci układu podstawowego dróg powiatu. Przebudową
objęto odcinek od tablicy z nazwą miejscowości Słodkowo, do

mostu na ul. Polnej w Suchaniu. Już po przebudowie zyskała
wszystkie parametry techniczne
drogi powiatowej, z nawierzchnią jezdni o szerokości 6 metrów.
Wartość wszystkich prac oszacowano na blisko 2,9 mln zł. Dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych
pokryje 80 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji. Pozostałą część w ramach wkładu
własnego przekazał Powiat Stargardzki, razem z Gminą Suchań.
Info Starostwo Powiatowe/opr
red

1. Grand Prix Pomorza Zachodniego o Puchar Wójta Gminy Kobylanka

Wygrywa kolarz STC Stargard
W piątek (24 lipca), w gminie Kobylanka odbyło się 1. Grand Prix Pomorza Zachodniego o Puchar Wójta Gminy Kobylanka. W wyścigach brali udział
mieszkańcy naszego powiatu, najszybszy był kolarz pochodzący z Nowogardu, ale na co dzień reprezentujący barwy STC Stargard Łukasz Janic.

Kolarki STC Stargard biorące udział w 1. Grand Prix Pomorza Zachodniego

Organizatorem zawodów było
Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów, Gmina Kobylanka oraz
„Blachy Pruszyński” Motaniec.
Wyścig ze startu wspólnego odbył się dystansie 10 okrążeń wynoszących 5,44 km, czyli łącznie 54,4 km, na trasie biegnącej
przez Motaniec – Niedźwiedź –
Reptowo – Motaniec. Naszą relację rozpoczniemy od rywalizacji pań, które ścigały się na
dystansie 32,6 km (6 okrążeń).
Zwyciężyła Barbara Borowiecka
z Gorzowa, która pokonała trasę z czasem 00:50:34. Podium
uzupełniły dwie reprezentantki Stargardu Monika Szotowicz
i Dorota Klewecka. W tej kategorii startowały jeszcze dwie zawodniczki STC Stargard – Iwona Kur i Adrianna Jaworska oraz
reprezentantka Kobylanki Katarzyna Balcerak. W kategorii
M-1 tryumfował Robert Krauredakcja@dziennikstargardzki.pl

se, reprezentujący klub Baszta
Golczewo. Drugie miejsce wywalczył gdańszczanin Piotr Jędzejewski, a podium uzupełnił
Mateusz pieprz z klubu Ratusz
Maszewo. Najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem STC Star-

gard był Miłosz Król, który wywalczył 5. miejsce. W kategorii
M-2 nie miał sobie równych Łukasz Janic, który jest mieszkańcem Nowogardu, ale od dawna wygrywa zawody w barwach
klubu STC Stargard. Łukasz Janic uzyskał czas 01:19:35 i po
emocjonującym finiszu zwyciężył także w całej klasyfikacji
Open. W kategorii M-2 drugie
miejsce zajął Radosław Cimander, a na najniższym stopniu podium stanął Paweł Szczepaniak.
Blisko podium był Maciej Sokalski z STC Stargard, który ostatecznie zajął 4. pozycję. Z kolei na 6. pozycji rywalizację zakończył reprezentant Kobylanki Jarosław Jankowski. Pierwszą
dziesiątkę w tej kategorii wiekowej zamknął Piotr Cichecki
z STC Stargard. Na koniec pozostaje jeszcze kategoria wiekowa M-3, w której najszybszy był

Franciszek Harbacewicz z klubu JF Duet Goleniów. Drugie
miejsce wywalczył kolarz z Gorzowa Kazimierz Szczepaniak, a
na 3. miejscu został sklasyfikowany Bogusław Kiłoczka z STC
Stargard. Tuż za podium na 4.
pozycji znalazł się inny kolarz

STC Stargard Józef Koszarek. W
pierwszej dziesiątce tej kategorii
znaleźli się jeszcze Zbigniew Junak z STC Stargard oraz reprezentujący Kobylankę Marek Balcerak.

Klasyfikacja końcowa
Open:
1. Łukasz Janic (STC Stargard)
2. Radosław Cimander (Mistrzowskie Rowery L. Piasecki)
3. Franciszek Harbacewicz (JF Duet Goleniów)
4. Robert Krause (Baszta Golczewo)
5. Paweł Szczepaniak (Szczepan Bike)
6. Maciej Sokalski (STC Stargard)
7. Kazimierz Szczepaniak (Szczepan Bike Gorzów)
8. Krzysztof Nowakowski (Rowery Turowski)
9. Jarosław Jankowski (Kobylanka)
10. Robert Podgórski (Spektrum Bike Nowogard)
Kategoria M-1:
1. Robert Krause (Baszta Golczewo)
2. Piotr Jędrzejewski (Gdańsk)
3. Mateusz Pieprz (Ratusz Maszewo)
Kategoria M-2:
1. Łukasz Janic (STC Stargard)
2. Radosław Cimander (Mistrzowskie Rowery L. Piasecki)
3. Paweł Szczepaniak (Szczepan Bike)
Kategoria M-3:
1. Franciszek Harbacewicz (JF Duet Goleniów)
2. Kazimierz Szczepaniak (Szczepan Bike Gorzów)
3. Bogusław Kiłoczko (STC Stargard)
Kobiety:
1. Barbara Borowiecka (Szczepan Bike Gorzów)
2. Monika Szotowicz (STC Stargard)
3. Dorota Klewecka (STC Stargard)

Wyścig odbywał się po ulicach gminy Kobylanka

KR
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Piłkarze zrobili swoje, pomogli też rywale...

Błękitni zostają w II Lidze!
W sobotę (25 lipca), o godzinie 17:00 piłkarze Błękitnych Stargard zagrali na boisku we Wronkach z drugim zespołem Lecha Poznań o swoje być albo nie
być w II Lidze. Do utrzymania Błękitni potrzebowali trzech punktów oraz pomocy... Pogoni Siedlce, która walczyła w Stalowej Woli z tamtejszą Stalą. Podopieczni Adama Topolskiego stanęli na wysokości zadania, choć dopiero w ostatnim fragmencie spotkania. Szczęście dopisało także Błękitnym w meczu
Stali, która przegrała i ostatecznie spadła z II Ligi.
Lech II Poznań – Błękitni Stargard
0:3 (0:0)
Gole: Krystian Sanocki (75’), Jakub Szrek (80’), Patryk Paczuk (82’)
Skład: Mariusz Rzepecki – Jakub Szrek (Jakub Sawczak), Hubert Krawczun, Hubert Sadowski, Aleksander Theus – Krystian Sanocki, Marcin Gawron (Mateusz Bochnak), Paweł
Łysiak, Michał Cywiński, Wojciech Fadecki (c) – Patryk Paczuk (Dawid Polkowski).
Żółte kartki: Krystian Sanocki, Wojciech Fadecki, Hubert Sadowski.
II Liga 2019/2020
34. kolejka:
Stal Stalowa Wola – Pogoń Siedlce		
GKS Katowice – Resovia Rzeszów		
Widzew Łódź – Znicz Pruszków		
Elana Toruń – Gryf Wejherowo			
Górnik Polkowice – Bytovia Bytów		
Lech II Poznań – Błękitni Stargard		
Garbarnia Kraków – Olimpia Elbląg		
Legionovia Legionowo – Górnik Łęczna		
Stal Rzeszów – Skra Częstochowa		

W pięknym stylu po zwycięstwie z rezerwami Lecha Błękitni zapewnili sobie utrzymanie w II Lidze

Błękitni Stargard w II Lidze
występują nieprzerwanie od sezonu 2013/2014 (wówczas była
to II Liga Zachodnia). Aby podtrzymać tą serię na tym szczeblu rozgrywkowym w 34. kolejce podopieczni Adama Topolskiego musieli wygrać w wyjazdowym meczu z Lechem II Poznań, a także musieli liczyć na
pomoc Pogoni Siedlce, lub Stali Stalowa Wola – te zespoły rozgrywały mecz pomiędzy sobą.
Przypomnijmy, że przed 34. kolejką Błękitni mieli na koncie 44
punkty i zajmowali 15. miejsce
w tabeli – ostatnie degradujące
z II Ligi. Bezpieczną 14. pozycję z liczbą 46 punktów zajmowała Stal Stalowa Wola, która na
własnym boisku podejmowała
Pogoń Siedlce – zespół – który

również mógł zostać zdegradowany, ponieważ miał 46 punktów na koncie. W przypadku remisu tych drużyn, Błękitni wygrywając przeskoczyli by Stal,
z którą mieli lepszy bezpośredni bilans meczów. W grę wchodziły również inne scenariusze.
Błękitni wygrywając z Lechem
mogli przeskoczyć również ten
zespół, a także Skrę Częstochowa (przy jej porażce), za sprawą lepszego bilansu spotkań.
Pierwsza połowa meczu Błękitnych zakończyła się bezbramkowym remisem. Nie wiemy co
działo się w szatni stargardzkiej
drużyny, ale pewne jest, że piłkarze dowiedzieli się o tym, że Pogoń Siedlce prowadzi w Stalowej
Woli 0:1, co było wymarzonym
wynikiem. Mało tego, Skra Czę-

stochowa przegrywała już 2:0
z walczącą o awans Stalą Rzeszów. Piłkarzom Błękitnych pozostało wrócić na blisko, pokazać charakter i na boisku wywalczyć pozostanie w II Lidze, tym
bardziej, że wszystko układało
się po ich myśli. Zanim jednak
Błękitni zaczęli strzelać, Pogoń
zdobyła drugiego gola w meczu ze Stalą. Długo podopieczni
Adama Topolskiego kazali swoim kibicom czekać na bramkę,
bo aż do 75. minuty, gdy na listę strzelców wpisał się Krystian
Sanocki. Błękitni poszli za ciosem i w 80. minucie Jakub Szrek
podwyższył na 0:2, a dwie minuty później Patryk Paczuk ustalił
wynik meczu na 0:3. Dodajmy
jeszcze, że do III Ligi spadła Stal
Stalowa Wola, która ostatecz-
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Widzew Łódź
GKS Katowice
Bytovia Bytów
Resovia Rzeszów
Stal Rzeszów
Garbarnia Kraków
Olimpia Elbląg
Znicz Pruszków
Pogoń Siedlce
Górnik Polkowice
Błękitni Stargard
Lech II Poznań
Skra Częstochowa
Stal Stalowa Wola
Elana Toruń
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Gryf Wejherowo
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nie przegrała u siebie z Pogonią
Siedlce 0:3. Błękitni zakończyli sezon na 12. miejscu przeskakując na finiszu rezerwy Lecha
Poznań oraz Skrę Częstochowa, która został rozgromiona w
Rzeszowie 4:0. Do I ligi awansował Górnik Łęczna i Widzew
Łódź, natomiast GKS Katowice,
Bytovia Bytów, Resovia Rzeszów
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oraz Stal Rzeszów zagrają w barażach o jedno miejsce gwarantujące awans do I Ligi. Pozostaje pogratulować ambitnej walki
stargardzkim piłkarzom i życzyć
im oraz kibicom, aby nie musieli ponownie przeżywać takiego
piłkarskiego dreszczowca....

KR

Wojciech Fadecki żegna się z Błękitnymi

Zagra dla bogatego klubu z III Ligi
Zaraz po zakończeniu sezonu, w którym Błękitni uciekli w niesamowitych okolicznościach ze strefy spadkowej, po chwili radości nadszedł czas na pierwszą złą informacją.
Taka bez wątpienia jest fakt, że wychowanek kubu i kapitan zespołu Wojciech Fadecki
zmienia barwy klubowe. W sezonie 2020/2021 Fadecki berdzie reprezentował barwy
klubu Raduni Stężyca, występującego w III Lidze.
Po szczęśliwym zakończeniu
sezonu przed klubem Błękitni
Stargard gorący okres związany ze zmianami i zbudowaniem
kadry oraz rozpoczęciem okresu przygotowań do nowego se-

zonu. Obecnie zawodnicy przebywają na krótkich urlopach.
Większość ma podpisane kontakty na kolejny sezon. Kliku
zawodnikom kontakty się zakończyły i mogą zmienić bar-

wy klubowe. Niestety jednym
z nich jest nasz wychowanek,
kapitan Wojciech Fadecki, który wybrał ofertę bogatego trzecioligowego klubu Raduni Stężyca, w której zagra w sezonie

Wojciech Fadecki przenosi się do III Ligi gdzie będzie występował w klubie Raduni
Stężyc

2020/2021. Wojtkowi dziękujemy za poświęcenie i pełen profesjonalizm, jakim wykazał się
w minionym sezonie. Życzymy

powodzenia w nowym klubie
oraz samych sportowych sukcesów.
KR
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Rozlosowano pary 1/32
Totolotek Puchar Polski

Na początek
z Legionovią
W rundzie wstępnej 8 sierpnia w meczu rozgrywanym w
Stargardzie zagramy z Legionovią Legionowo. Zwycięzca tego meczu w 1/32 finału zmierzy się na własnym stadionie z pierwszoligową Wartą Poznań, a mecz zostanie
rozegrany 15 lub 16 sierpnia.
Poniżej pary 1/32 Totolotek Puchar Polski.
I runda:
Odra Opole - Lech Poznań
GKS Bełchatów - Legia Warszawa
Chrobry Głogów - Cracovia
Resovia - Piast Gliwice
Ślęza Wrocław - Wigry Suwałki
zdobywca PP Opolski ZPN - Górnik Łęczna
Górnik Polkowice - Arka Gdynia
zdobywca PP Wielkopolski ZPN - Korona Kielce
zdobywca PP Łódzki ZPN - Widzew Łódź
Garbarnia Kraków - GKS Katowice
zdobywca PP Kujawsko-Pomorski ZPN - Zagłębie Sosnowiec
Podhale Nowy Targ - Pogoń Szczecin
Błękitni Stargard / Legionovia Legionowo - Warta Poznań
Stomil Olsztyn - GKS 1962 Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)
Radomiak Radom - Miedź Legnica
zdobywca PP Podlaski ZPN - Znicz Pruszków
Stal Rzeszów - Podbeskidzie Bielsko-Biała
GKS Tychy - Wisła Płock
zdobywca PP Lubuski ZPN - Świt Skolwin (Szczecin)
ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław
Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Zagłębie Lubin
Sandecja Nowy Sącz - Raków Częstochowa
zdobywca PP Lubelski ZPN - Pogoń Siedlce
Skra Częstochowa / Stal Stalowa Wola - Lechia Gdańsk
zdobywca PP Pomorski ZPN - Puszcza Niepołomice
zdobywca PP Warmińsko-Mazurski ZPN - zdobywca PP Śląski ZPN
Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Bytovia Bytów
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Wisła Kraków
Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg
Olimpia Grudziądz - Lech II Poznań / Elana Toruń
zdobywca PP Podkarpacki ZPN - Stal Mielec
ogłoszenie

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

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 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

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
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5 0 g r za

domów od podstaw, przekładek dachów, docieplenia, układanie kostki, różne
rodzaje. Tel. 607 137 081;
• Transport, przeprowadzki,
opróżnienie mieszkań, piwnic, gratów. Tel 668 343 638
• Wyburzamy, budujemy i remontujemy. 668 343 638

s ł ow o

NIERUCHOMOŚCI

• 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) 57641-10, lub 695-986-397
• Wynajmę 4 pokojowe
mieszkanie na parterze.
Kompletnie wyposażone.
Tel. 880-635-651
• Cisewo działka pod budowę 1000 m2. 660 206 833
• Linówko, działka pod budowę lub rekreację nad jeziorem. 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
MOTORYZACJA
• Sprzedam 2 silniki do Zetora i 4
koła pełne do koparki Fuks. Dzwonić po 18.00. Tel. 692-598-580

• Kupię każdą koparkę, minikoparkę, ładowarkę, wózek
widłowy, tel. 694 229 446
• Sprzedam Peugot 206 rok
prod. 2002, zarejestrowany, sprawny technicznie,
cena 2900 do negocjacji.
Tel. 725 776 973
• Sprzedam opony letnie Vredestein Sportrac 215/50
R17, 4 szt, tel. 605 522 340

PRACA

• 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
ROLNICTWO

• Kupię każdy ciągnik rolniczy – stan obojętny, tel. 694
400 305
• Kurki
odchowane
600539790
• Sprzedam
mieszankę
zbożową, kosiarkę dyskową,
kombajn zbożowy Bizon,
przyczepa jednoosiowa, beczka do wody 3000 l, przyczepa ośmiotonowa, dmuchawa
do zboża, żmijka, obora do
wynajęcia na działalność. Tel.
667 477 772
• Koszenie
mulczowanie
łąk. Belowanie siana i
słomy, tel 608 01 39 95
• Ziemniaki paszowe. 608 01
39 95
• Sprzedam kozy miniaturki,
owce, jaja emu. Tel. 606 627
718
USŁUGI

• Wnoszenie-znoszenie mebli oraz innych gabarytów
-firma Kuba Meble Stargard. Tel. 698196 463
• Budowa domów i remonty, wolne terminy. 601 676  
404
• Usługi ładowarką teleskopową + 12 m wysięgu. 608
013 995
• Firma budowlana z wieloletnią działalnością przyjmie zlecenie na budowę

• Blacharza/lakiernika/mechanika zatrudnię - tel.
603-742-034
• AMBERCARE24 Opiekunki do Niemiec, wymagany
j. niemiecki komunikatywny, zarobki netto do 1500
euro/mies. ,wyjazdy od zaraz, sprawdzone oferty, legalnie 737 451 825 lub 737886-919 lub 737-489-914
• Zatrudnię kierowcę kat.
C+E, transport krajowy. Tel.
509-740-304
• Praca w Szwecji/okolice
Goteborg. Szukam stolarzy/budowlańców do pracy w Szwecji. Wszelkie informacje pod numerem tel.
+46762185566 – Daniel
• 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

INNE

• Sprzedam płyty warstwowe. Tel. 507 893 890
• Kupię stare polskie komiksy
i literaturę polską. Tel. 790
716 816
• Kupię stare zegarki mechaniczne. Tel. 790 716 816
• Sprzedam 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 SO-

•

•
•
•

NIA ciemny brąz, drewno, z
funkcją spania, tel. 605 522
340
Sprzedam Pralko-suszarka
HOOVER WDXA 5117AHS, wkład 11 kg, tel. 605 522
340.
Sprzedam drewno suche
tanio. 691 848 026
Drewno, bukowe, dębowe,
pocięte, porąbane. Tel. 603
353 789
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

•

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

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Stefana Okrzei 6 • 73-110 Stargard

91 578 35 80
POGOTOWIE
546 992
WODOCIĄGOWE 519
(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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28-30.7.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

ZATRUDNI

28.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT

29.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
30.07.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

31.07.2020 r. „Apteka Numer Jeden”
ul. Piłsudskiego 16
91-391-79-17
01.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
02.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
03.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

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

Drewno kominkowe,
drewno opałowe,
Tel. 508 163 512

KUPIĘ DREWNO
tartaczne

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

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

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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91 573 09 96

