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Pożar auta przy ulicy Spokojnej

Czy to było
podpalenie?

Błąd przy wyprzedzaniu

Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek (17 sierpnia), około godziny 01:30 przy ulicy Spokojnej 31. W
ogniu stanął zaparkowany na parkingu Seat Leon, w akcji
gaśniczej brał udział 1 zastęp z Komendy Powiatowej PSP
w Stargardzie. Na miejscu obecni byli także funkcjonariusze Policji. Badaniem okoliczności zdarzenie zajmie
się prokuratura, nieoficjalnie pojawiły się głosy, że mogło
to być podpalenie.

W poniedziałek około 2 w nocy przy ulicy Spokojnej spłonął samochód osobowy.

Przy ulicy Spokojnej 31 w
Stargardzie, około godziny
01:30 płonął samochód osobowy. O zdarzeniu poinformował
facebookowy profil Stoją! Stargard. Informacje na temat akcji gaśniczej przekazała także
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Płonął Seat Leon, właściciel oszacował straty na około
50 tys. zł, podczas pożaru ucierpiał także inny zaparkowany pojazd. - Udział w akcji brał 1 zastęp – 4 strażaków, do zdarzenie
doszło o godzinie 01:30. Przyczyna pożaru do dzisiejszego dnia
jest nieznana. Na miejscu zjawili się właściciele, straty oszacowano na około 50 tys. zł, spłonął
samochód Seat Leon. Ucierpiał
także pojazd stojący tuż obok w
wyniku promieniowania cieplne-

Tychowo – kolizja trzech pojazdów

go – informuje Komenda Powiatowa PSP w Stargardzie. Udział
w akcji brali także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Stargardzie. Teraz tym zdarzeniem zajmie się prokuratura. Potwierdzam, że faktycznie było
takie zdarzenie, funkcjonariusze
interweniowali dzisiaj około 2 w
nocy. Materiały tego postępowania zostały obecnie przekazane
do prokuratury i będą prowadzone dalsze czynności – informuje
Łukasz Famulski. Dodajmy, że w
opisywanym zdarzeniu nikt nie
ucierpiał. Nieoficjalnie mówi się
o podpaleniu. Na profilu facebook Stoją! Stargard pojawiła się
informacja, że świadkowie zdarzenia informowali m.in. o plastikowej bańce, która znajdowała się na pojeździe.

Do groźnego zdarzenia doszło w okolicach Tychowa w miniony piątek (14 sierpnia).
Kierowca pojazdu marki Volvo rozpoczął manewr wyprzedzania samochodu ciężarowego, nie upewniwszy się, że taki manewr już wykonuje pojazd jadący za nim.
Zdarzenie zostało zakwalifikowane przez funkcjonariuszy
jako normalna kolizja drogowa,
choć w sumie brały w niej udział
dwa samochody osobowe i ciężarówka. Tylko szczęśliwie nie
doszło do tragedii. Wszystko
za sprawą kierowcy, który rozpoczął wyprzedzanie ciężarówki, nie upewniając się wcześniej
czy pas jest wolny. - Kierujący
– sprawca zdarzenia został ukarany na miejscu mandatem karnym. Problem polegał na tym, że
rozpoczął manewr wyprzedzania nie upewniwszy się, czy może
taki manewr rozpocząć, kiedy
już inny z pojazdów rozpoczął
taki manewr. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy osobowe –

dem Volvo został ukarany mandatem karnym.

KR

W kolizji w Tychowie brały udział trzy pojazdy - szczęśliwie nikomu nic się nie stało.

Żarowo – kolizja dwóch pojazdów

Nieprawidłowy skręt w lewo
Na drodze nieopodal Żarowa, w piątek (14 sierpnia) doszło do kolizji dwóch pojazdów.
Powodem zdarzenia był nieprawidłowo wykonany manewr skrętu w lewo.
Jak informuje rzecznik stargardzkiej policji w piątek, na
drodze w okolicy Żarowo doszło do kolizji dwóch pojazdów.
- Zdarzenie drogowe o którym
mowa zakończyło się na mandacie karnym. Sprawcą zdarzenia
był kierujący pojazdem Mitsubishi, drugi z uczestników jechał
samochodem Ford Fusion. Na
szczęście nikt nie został poszkodowany, powodem kolizji było
nieprawidłowe wykonanie manewru skrętu w lewo – informuje
Łukasz Famulski.
KR

KR

Do kolizji w Żarowie doszło przez nieprawidłowo wykonany manewr skrętu w
lewo przez kierowcę Mitsubishi. Foto - Stoją! Stargard
Ogłoszenie

MPK informuje:

SKLEP PASZOWY
DOBRZANY

Będzie więcej kursów

Sprzedajemy paszę dla

Dobre wiadomości dla pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Od poniedziałku (31 sierpnia) linią nr 31 będzie można dojechać do Rożnowa Nowogardzkiego.
Z kolei od września wracają niedzielne i świąteczne kursy autobusów linii nr 31, 32 i 36.
Do Rożnowa pojedziemy z
peronu 2 ZCP – o 5:03, 14:05
i 15:35. Pasażerów obowiązują bilety za przejazd w trzech
strefach (A, B i C). Autobus z Rożnowa do Stargardu
(przez Przemocze, Strumiany,
Sowno, Smogolice, Poczernin, Rogowo, Lubowo i Żarowo) odjedzie o 6:26, 15:14
i 16:42. Wszystkie kursy ob-

Volvo XC70 i Audi A3 oraz pojazd ciężarowy, który miał być
wyprzedzany – informuje Łukasz Famulski. Kierujący pojaz-

sługiwać będzie linia nr 31.
Od 1.09. (wtorek) znów pojedziemy w niedziele i święta autobusami nr 31, 32 i 36.
To dobra wiadomość zwłaszcza dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Aktualny
rozkład jazdy można znaleźć
m.in. na stronie internetowej
MPK.

niosek, brojlerów, kaczek,
gęsi, indyków, królików
oraz karmy i akcesoria
dla gołębi.

Dobrzany, teren tartaku
ul. Jana Pawła II 34
Dowóz do 30 km gratis

Praca w myjni samochodowej
Myjnia samoobsługowa zatrudni pracownika emeryta lub
rencistę.
Osoby chętne proszę o kontakt:
Tel. 606-706-166

Info: UM Stargard

511 407 627

3

18-20.8.2020

Jest decyzja ZUK po interwencji Dziennika na Tańskiego

Wykoszą chaszcze do końca miesiąca
Odebraliśmy sygnał mieszkańców Osiedla Kluczewo-Lotnisko, którzy zgłaszają problem wysokich, miejscami na dwa metry, chaszczy rosnących na
odcinku kilkudziesięciu metrów, uniemożliwiających spacer na ścieżce pieszo-rowerowej na ulicy Tańskiego (wzdłuż drogi wyjazdowej z Osiedla
Lotnisko w stronę miasta, praktycznie do Ronda Honorowych Dawców Krwi).

Sięgające nawet dwóch metrów chaszcze rosną na odcinku kilkudziesięciu metrów. Do końca miesiąca mają zniknąć

- Pragnę się zwrócić uwagę
na problem z chaszczami, jaki
występuje na ścieżce pieszo-rowerowej na Tańskiego. Chaszcze wyrastają wchodząc na pas
ścieżki przeznaczony dla pieszych i są przez to uciążliwe
dla spacerowiczów, gdyż rośnie
m.in. oset czy pokrzywa – podkreśla jeden z mieszkańców.
- To jest bardzo przyjemne
miejsce do spacerów, niestety od
dłuższego czasu brak wykoszeń

powoduje, że praktycznie w niektórych miejscach na tej ścieżce nie można już przejść. Może
udałoby się coś z tym zrobić? –
dodaje mieszkanka.
Zwróciliśmy się w tej sprawie z pytaniem do ZUK, czy jest
w harmonogramie prac przewidziane oczyszczenie ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy
Tańskiego na wspomnianym w
sygnale przez mieszkańców odcinku, czyli wzdłuż drogi wy-

jazdowej z Osiedla Lotnisko w
stronę miasta, do Ronda Honorowych Dawców Krwi.
Do sprawy odniosła się inspektor ZUK Joanna Falkowska-Małecka - W odpowiedzi
na maila w sprawie koszenia
trawy wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Tańskiego uprzejmie
informuję, że nie mieliśmy sygnałów od mieszkańców miasta
dotyczących utrudnień w poruszaniu się nią z powodu wysokiej trawy i chwastów. W roku
2020 nie ma możliwości finansowych koszenia wszystkich terenów miejskich. Do pierwotnej listy zostały jednak dodane
niektóre tereny, których potrzebę wykoszenia zgłaszali mieszkańcy. Zarówno Pana apel jak i
oględziny inspektora ZUK wykazały zasadność wykoszenia terenu wokół wspomnianej ścieżki rowerowej, w związku z tym
teren ten zostanie wykoszony do
końca sierpnia 2020 roku – deklaruje urzędniczka.
Mieszkańcy naszego miasta

Szkoły przygotowują się na
powrót uczniów
Remonty i inwestycje o łącznej wartości ponad 930 000 zł – w całym Stargardzie trwają
prace w szkołach podstawowych i przedszkolach. Dzięki nowym instalacjom zwiększy
się bezpieczeństwo uczniów. Młodzi mieszkańcy naszego miasta wrócą po wakacjach do
wyremontowanych sal.

Po wakacjach uczniowie wrócą do odnowionych i wyremontowanych sal

W Szkole Podstawowej nr 1
wyremontowana zostanie stołówka. Nowy wygląd zyskają
też trzy sale lekcyjne. Z kolei w
Dwójce odnowione będzie pomieszczenie sanitarne, a w SP nr
3 – kilka sal.
W Szkole Podstawowej nr 4
wyremontowany zostanie korytarz, a także świetlica i gabinet
pedagoga. W SP nr 5 pojawią się
nowe okładziny na podłogach.
redakcja@dziennikstargardzki.pl

Zaplanowano również remont
korytarza i instalacji grzewczej.
Uczniowie Siódemki w nowym
roku szkolnym skorzystają z odnowionego placu zabaw i schodów. Wymieniona tam będzie
również część dachu.
W SP nr 8 wyremontowany
zostanie jeden ze szkolnych korytarzy. Kompleksowa siłownia plenerowa powstanie z kolei
przy Szkole Podstawowej nr 10.

W Jedenastce odnowione będą
korytarze, sale lekcyjne i świetlica. Pojawi się również nowe wyposażenie. W tej placówce także
prowadzone są prace przy wymianie części pokrycia dachu.
W Przedszkolu Miejskim nr
3 wyremontowany będzie dach.
Z kolei maluchy z PM nr 4 już
niedługo pobawią się na placu
zabaw z odnowioną nawierzchnią – podobnie jak przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego
nr 5. Dodatkowo w tej placówce
wymieniona zostanie rozdzielnia elektryczna. Będą też nowe
okna.
W Stargardzie działa 7 publicznych przedszkoli – w tym
dwa z oddziałami integracyjnymi – oraz 11 podstawówek –
jedna z oddziałami integracyjnymi, jedna z oddziałami mistrzostwa sportowego i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I Stopnia.
Info UM/opr red

Faktycznie po naszej interwencji chaszcze na ścieżce rowerowej przy ulicy
Tańskiego zostały wycięte

już od dłuższego czasu wskazują na problem z zarośniętym poboczem drogi lub trawnikiem, o
czym stale pisze Dziennik Stargardzki. Tym bardziej cieszy
fakt, iż miasto uznało, że w tym
miejscu, czyli na ścieżce pieszo-

-rowerowej na Tańskiego należy
dokonać tak koniecznych wykoszeń. Niestety, zwłaszcza w tym
roku, miejsca porośnięte wysoką
trawą lub chaszczami są szczególną plagą.
Piotr Słomski

Dofinasowanie
do zabytków
Właściciele i posiadacze budynków wpisanych do rejestru zabytków- instytucje, parafie, organizacje i stowarzyszenia oraz
samorządy gmin, mogą do 10 września składać w Starostwie Powiatowym wnioski o dofinansowanie prac konserwacyjnych i remontowych przy obiektach zabytkowych w powiecie stargardzkim.
Dotacje na rozpoczęcie lub kontynuowanie prac restauratorskich
i budowlanych, przyznawane są
przez Zarząd Powiatu zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Udzielona dotacja pokrywać ma
100 proc. nakładów, koniecznych
do przeprowadzenia prac remontowych.
Do składania wniosków uprawniony jest każdy podmiot, będący właścicielem lub posiadaczem
zabytku, legitymujący się tytułem
prawnym, takim jak użytkowanie
wieczyste, dzierżawa lub trwały zarząd nad danym obiektem. Zasady udzielania dotacji określono w
uchwale Rady Powiatu Stargardzkiego, przyjętej 9 września 2009 r.
W zapisach uchwały zainteresowani znajdą kryteria, według których
przyznawane są dotacje na prace
konserwatorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych na
terenie powiatu.
Istotnym warunkiem przyznania
dotacji będzie jednak zaplanowanie
środków na ten cel w przyszłorocznym budżecie Powiatu Stargardzkiego.
Osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty dysponujące tytułem praw-

nym do zabytku, mogą ubiegać się
także o dotacje celowe z budżetu
państwa lub samorządów na dofinansowanie planowanych prac remontowych i konserwatorskich.
Dofinansowanie przyznawane jest
w ramach programów operacyjnych przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, a także
Wojewodę z funduszy pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Jest również możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetów samorządu województwa czy poszczególnych gmin.
Warto także sprawdzić źródła dofinansowania w ramach Funduszu
Kościelnego, Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz unijnych programów, zakładających wsparcie starań o zachowanie materialnych pamiątek dziedzictwa kulturowego regionu.
Tekst uchwały Rady Powiatu,
gdzie w szczegółach określone zostały zasady przyznawania dotacji
oraz druk wniosków, jakie można
składać w Starostwie Powiatowym
dostępne są na stronie www.powiatstargardzki.pl
Info Starostwo Powiatowe/opr red
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Fundusz Inwestycji Lokalnych

Ponad 16,5 mln zł dla powiatu
W sumie ponad 2,6 mld złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju,
który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Wszystkie zachodniopomorskie gminy i powiaty złożyły
wnioski o środki z Funduszu. Łączna kwota rządowego wsparcia dla 131 samorządów wyniesie ponad 302 mln zł. W sumie blisko 6 mln zł z tej
puli trafi do Miasta Stargard, powiat stargardzki otrzyma ponad 3 mln zł, a wszystkie gminy naszego powiatu łącznie blisko 7,5 mln zł. Dotacje
pozwolą na realizowanie lokalnych inwestycji, bez zadłużania się.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki
przeznaczone na dotacje dla
gmin, powiatów i miast, w
wysokości od 0,5 mln zł do
aż ponad 93 mln. Łącznie w
skali całego kraju to aż 6 miliardów złotych (5 mld dla
gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów
ziemskich). W sytuacji gdy
wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu
wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów. Gminy, miasta i powiaty mogły
składać wnioski o wsparcie
z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych od 27 lipca do 10
sierpnia. Dodatkowe 6 mld
złotych rozdysponuje Prezes
Rady Ministrów na konkretne inwestycje proponowane
przez samorządy. Pieniądze,
w formie przelewów – przyznawane są na wniosek składany do prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem
wojewody, trafią na rachunki samorządów we wrześniu
2020 roku. - Środki przekazane przez rząd można będzie wykorzystać na inwestycje ważne dla lokalnych spo-

łeczności. To m.in. remonty szkół i przedszkoli, budowa żłobków, poprawa jakości dróg i infrastruktury oraz
inne potrzebne mieszkańcom
działania – mówi wicewojewoda Marek Subocz. Ponad
302 mln zł zostanie przekazane na samorządy w województwie zachodniopomorskim, a z tej kwoty ponad
16,5 mln zł trafi do powiatu stargardzkiego. Najwięksi beneficjenci to Szczecin –
93.5 mln zł; Świnoujście – 21
mln zł; Kołobrzeg (gm. miejska) – 8,8 mln zł; Koszalin –
8,1 mln zł, a także i Miasto
Stargard, które w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzyma
5 970 608,00 zł. Z kolei samorząd terytorialny powiatu stargardzkiego może liczyć na dotacje w wysokości
3 134 278,00 zł. Wyższą dotacje otrzymały tylko powiaty: policki (5,4 mln zł), goleniowski (4,1 mln zł), gryfiński (3,5 mln zł), myśliborski (3,2 mln zł). Wojewoda
Zachodniopomorski przekazał także dane dotyczące każdej z gmin. W powiecie stargardzkim największa
dotacja trafi do gminy Stargard – 1 957 510,00 zł, na

drugim miejscu w tym zestawieniu jest gmina Dolice
– 1 134 068,00 zł. Gmina
Dobrzany może liczyć na
dotacje w wysokości 864
904,00 zł, a gmina Chociwel
808 863,00 zł. Gmina
Kobylanka także otrzymała
dotacje wyższą, niż najniższa określona suma i jest to
681 973,00 zł. Z kolei gminy Ińsko, Marianowo, Stara Dąbrowa oraz Suchań
otrzymają wsparcie w wysokości 500 000,00 zł. Sumując dotacje dla Miasta
Stargard, Starostwa Powiatowego oraz poszczególnych gmin, powiat stargardzki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
otrzyma 16 552 204,00 zł.
Czym jest Fundusz Inwestycji Lokalnych?
Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą
wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.
Wsparcie jest bezzwrotne.
Środki przekazane przez
rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom
inwestycje, m.in. remonty
szkół i przedszkoli, inwesty-

cje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania. Fundusz będzie wsparciem dla:
samorządów, które odpowiadają za 40% publicznych
wydatków inwestycyjnych.
Fundusz pozwoli im realizować kolejne plany, a gminy nie będą musiały się zadłużać lub zwalniać pracowników, żeby móc prowadzić zaplanowane inwestycje; małych i średnich firm

– realizatorów zadań inwestycyjnych samorządów. To
kolejny zastrzyk środków,
który pozwala nie tylko
na utrzymanie miejsc pracy, ale także na rozwój firmy; Mieszkańców – bo ważne dla nich inwestycje będą
bez oporów mogły być inicjowane i kontynuowane, co
przyczyni się do podnoszenia jakości życia. Jednocześnie pieniądz inwestycyjny
będzie krążył w lokalnej gospodarce: firmy kupują materiały w miejscowych hurtowniach i wypłacają wynagrodzenia pracownikom,
którzy z kolei robią zakupy na najbliższym targowisku. Wnioski będą kierowane do Prezesa Rady Ministrów elektronicznie, za
pośrednictwem wojewody.
Środki za pośrednictwem
wojewodów trafią na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 roku.
Pieniądze będą przyznawane w formie przelewów na
wniosek samorządów – bez
zbędnej biurokracji. To bezprecedensowe wsparcia dla
każdej gminy i każdego powiatu w Polsce. Rząd przy
tym nie wskazuje ostatecznego terminu na wydatkowanie środków przez samorządy.

KR

Odeszli do wieczności...

Pochówki
14.08.2020
JERZY MICHALAK, lat 66, zmarł 14.08
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godzinie 10:00 na Starym
Cmentarzu
reklama

511 407 627
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Fundusz Dróg Samorządowych 2021

Ponad 100 mln zł na drogi w naszym regionie
Minister Infrastruktury zaakceptował podział środków Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną przeznaczone w poszczególnych województwach na dofinansowanie dróg samorządowych w 2021 roku. W ramach naboru na 2021 rok na wsparcie zadań powiatowych i gminnych
zaplanowano 3,2 mld zł. Ponad 105 mln zł trafi do województwa zachodniopomorskiego.

W minionym roku powiat stargardzki za środki z Funduszu Dróg Samorządowych
przebudował ulicę Wojska Polskiego w Dolicach

Minister Infrastruktury dokonuje podziału środków FDS
na podstawie rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Fundu-

szu Dróg Samorządowych na
dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na
poszczególne
województwa.

Następnie, zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, w terminie do 14
dni od otrzymania informacji o
wysokości środków FDS, wojewodowie ogłoszą nabory wniosków na 2021 rok. Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek
samorządu terytorialnego: im
niższy dochód własny jednostek samorządu terytorialnego,
tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne
dofinansowanie może wynieść
do 80% kosztów realizacji zadania. Przypomnijmy, że Fundusz
Dróg Samorządowych został
utworzony w 2019 roku. Na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy z Fundu-

redakcja@dziennikstargardzki.pl
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Stargardzie

W zeszłym miesiącu na ulicach Stargardu pojawiły się pierwsze e-hulajnogi z możliwością wypożyczenia. Nie ma jednak regulacji ustawowych, które określają zasady poruszania się tymi urządzeniami po drogach i chodnikach. Nad zmianami pracuje rząd.

wą zajęła się policja, a urządzenia ponownie wróciły w różne
części naszego miasta.
Dyskusja dotycząca elektrycznych hulajnóg nie ustaje od momentu pojawienia się
tych nowoczesnych urządzeń
na rynku. Wielu mieszkańcom
nie podoba się sposób parkowania jednośladów, ponieważ
można zostawić je w dowolnym miejscu w mieście po zakończeniu jazdy. Warunkiem
jest, by urządzenie nie utrudniało ruchu drogowego i pieszego. Dlatego hulajnogi często zostawiane są na poboczach dróg, chodników, oparte
o sygnalizację świetlną czy po

gminnych o długości 6 tys. km,
z tego: 3 131 na drogach gminnych - 3 258 km, 1 149 na drogach powiatowych - 2 742 km.
W 2020 roku wsparcie rządowe
uzyska 2 297 zadań, w tym 623
powiatowe i 1 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg:
1 708 km powiatowych i 1 759
km gminnych. Łączna wartość
środków FDS przeznaczonych
na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244
mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln
zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln
zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to
500 mln zł.

ogłoszenie

E-hulajnogi pod specjalnym
nadzorem

Elektryczne hulajnogi firmy
Eroller pojawiły się w Stargardzie pod koniec czerwca. Zostały zaparkowane m.in. przy
poczcie na ul. Szczecińskiej,
przy ul. A. Mickiewicza, Skarbowej, na Rynku Staromiejskim, przy ul. Piłsudskiego, na
osiedlu Chopina i Pyrzyckim.
W sumie aktualnie do wypożyczenia jest 15 elektrycznych
hulajnóg. Koszt odblokowania
hulajnogi to 2 zł, a za minutę
jazdy trzeba zapłacić 50 groszy.
Nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta zdawali sobie sprawę z zasad wypożyczenia tych
urządzeń, przez co część z nich
po kilku dniach zniknęła. Spra-

szu Dróg Samorządowych w ciągu 10 lat przeznaczonych zostanie 36 mld zł. W 2019 roku na
realizację dróg lokalnych przeznaczono w sumie 6 mld zł, natomiast w 2020 roku 3,2 mld zł.
Środki te pozwalają na dofinansowanie budowy, przebudowy
lub remontu blisko 9,5 tys. km
dróg lokalnych. Łączna wartość środków FDS przyznanych
w 2019 roku na realizację zadań
gminnych i powiatowych wyniosła 4,5 mld zł. Dodatkowo 1
mld zł zagwarantowano na zadania wieloletnie, rozpoczynające się w 2019 roku, a 500 mln
zł to kwota zagwarantowana na
zadania o znaczeniu obronnym.
W 2019 roku dofinansowanie z
FDS otrzymało łącznie 4 280 zadań na drogach powiatowych i

prostu na trawniku, czy w zaroślach. Nieuregulowany jest
jeszcze także ich stan prawny
i zasady dotyczące poruszania
się nimi w ruchu drogowym i
pieszym.
Uregulowaniem statusu hulajnóg elektrycznych zajęło się
ostatnio Ministerstwo Sprawiedliwości. Urządzenia te maja
należeć do zupełnie nowej kategorii pojazdów- UTO. Urządzenie transportu osobistego
ma być kategorią charakteryzującą maszyny elektryczne o
szerokości nie większej niż 0,9
m i długości do maksymalnie
1,25 m. UTO stałyby się więc
nie tylko hulajnogi elektryczne, ale również jednoosobowe
jeździki elektroniczne, a także
skutery. Urządzenia te mogłyby
poruszać się z prędkością do 25
km/h, ale wyłącznie na ścieżkach rowerowych. Na jezdni
limit prędkości wynosiłby 20
km/h, a na chodniku zaledwie
8 km/h. Używanie pojazdów
niespełniających powyższych
wymogów będzie zagrożone
grzywną do 5 tys. zł.
MP

ogłasza nabór na stanowisko:
KIEROWCA SAMOCHODU POW. 3,5 T
Zakres obowiązków:
· kierowanie pojazdami specjalistycznymi typu śmieciarka, hakowiec,
· odbieranie odpadów stałych z miejsc przeznaczonych
do ich gromadzenia,
· odbiór odpadów selektywnie zbieranych,
· kierowanie pojazdami typu BUS
Wymagania:
· wykształcenie minimum zawodowe,
· prawo jazdy kategorii C (C+E),
· karta kierowcy,
· aktualny kurs na przewóz rzeczy,
· doświadczenie w prowadzeniu pojazdu ciężarowego mile widziane,
· umiejętność pracy w zespole,
· dokładność,
· uczciwość,
· punktualność.
Wybranym kandydatom oferujemy:
· stabilne zatrudnienie w znanej i renomowanej firmie o ugruntowanej
pozycji na rynku,
· umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z perspektywą
długofalowej współpracy,
· stałe wynagrodzenie,
· atrakcyjne świadczenia z funduszu socjalnego (dofinansowanie
do wczasów, karnet sportowy itp.),
· możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
· przyjazną atmosferę pracy.
Zainteresowani mogą składać dokumenty z CV zna adres:

MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul. Stefana Okrzei 6 lub
mailem: sekretariat@mpgk.stargard.pl z dopiskiem aplikacja
na stanowisko ładowacz nieczystości
w terminie do 24.08.2020 r.
W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie,
moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby procesu rekrutacji. Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
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Ranking Wspólnota - Miejsca sprzyjające edukacji

Gmina Suchań w krajowej czołówce
Opublikowany został ranking gmin o najwyższej jakości edukacji w 2019 roku. Celem rankingu jest nie tylko wskazanie samorządów dbających o
najwyższą jakość edukacji, ale też rozpoczęcie dyskusji nad tym, co przyczynia się do wysokiej jakości nauczania.

Gmina Suchań zajmuje pozycję w ścisłej ogólnopolskiej czołówce rankingu miejsc
sprzyjających edukacji

„Miejsca sprzyjające edukacji”
to ranking, który wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na
najwyższym poziomie i gdzie samorząd lokalny dokłada wszelkich starań, żeby uczniowie od
najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia. Ranking skupia się na jednostkach samorządu terytorialnego, które w największym stopniu odpowiadają za dobry start
edukacyjny. To gminy, w tym
miasta na prawach powiatu, zarządzają oświatą na swoim terenie, dystrybuują pieniądze przekazywane z budżetu państwa i
dokładają do nich własne środki. Decydują też o wyborze dyrektorów i sieci szkolnej. Mądry
samorząd może wspierać i rozwijać oświatę dbając o uczniów,
ale też o swoją przyszłość. Od
jakości edukacji zależy bowiem,
jakie możliwości edukacyjne na
rynku pracy będą mieli młodzi mieszkańcy gmin, a także
jak będzie wyglądał rozwój gospodarczy i społeczny gminy w
przyszłości. Edukacja na najlepszym poziomie nie zawsze ozna-

cza najwyższe wyniki na egzaminach zewnętrznych, bowiem
szkoły i samorządy pracują z
uczniami o różnym potencjale i borykają się z odmiennymi
wyzwaniami. Twórcy rankingu biorą to pod uwagę i dzięki
ich metodologii można wskazać miejsca o wysokiej jakości
nauczania. Miejsca, gdzie wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów jest większy i przynosi lepsze efekty. Znaleziono tam klucz
do tego, żeby współpracować dla
dobra uczniów tworząc nową jakość.
Metoda tworzenia rankingu
Pozycja w rankingu jest pochodną oceny każdego samorządu w trzech kategoriach. Dobry
start – ocenia dostępność edukacji przedszkolnej oraz wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych kończących szkołę
podstawową oraz gimnazjum.
Czołowe miejsca zajmą tu gminy, w których prawie wszystkie
dzieci mogą korzystać z przedszkoli, a wyniki egzaminów zewnętrznych są wyższe niż w samorządach działających w po-

dobnym kontekście społecznym
i gospodarczym. Nierówności
– porównywane są samorządy
pod względem tego, jak zróżnicowane są wyniki egzaminów
zewnętrznych. Najwyższe lokaty zajmują gminy, w których
uczniowie mają zbliżone do siebie wyniki z egzaminu kończącego szkołę podstawową i gimnazjum. Inaczej mówiąc, są to
gminy, gdzie między najlepszymi a najsłabszymi uczniami różnice są mniejsze niż gdzie indziej. Postęp – odzwierciedla
przyrost wiedzy i umiejętności
uczniów między ukończeniem
szkoły podstawowej a końcem
nauki w gimnazjum. Jest to odpowiednik edukacyjnej wartości
dodanej oszacowany dla gmin w
oparciu o wyniki sprawdzianu
szóstoklasistów oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. Wskaźnik ten pokazuje jakość nauczania nauczycieli gimnazjów, z
których wielu
naucza obecnie w szkołach
podstawowych. Końcową pozycję w rankingu ustalono jako
średnią z pozycji w tych trzech
kategoriach. Samorządy w Polsce działają w różnych uwarunkowaniach. Zupełnie inna jest
struktura dochodów i zadania
miast niż w gminach wiejskich.
Inne są też wyzwania edukacyjne na wsi i w mieście. W większych jednostkach wyzwanie
stanowi zarządzanie
siecią placówek oświatowych
i stworzenie dogodnych warunków nauki dla większej liczby
uczniów. W mniejszych gminach problemem jest niewielka liczba uczniów, zapewnienie
zajęć dodatkowych, wyposaże-

nie mniejszych szkół czy organizacja dowozu. Otoczenie społeczne, zasoby kulturowe i ekonomiczne szkół są odmienne na
wsi i w mieście. Z tego względu porównania jakości edukacji
między jednostkami samorządu terytorialnego mają sens jedynie między gminami podobnej wielkości. Z drugiej strony,
w wielu małych gminach często
brakuje motywacji lub pomysłu,
jak podnosić jakość nauczania.
Brakuje liderów lub woli przełamania lokalnych konfliktów. Te
właśnie gminy zajmują ostatnie
miejsca w rankingu. Ranking
nie dzieli miast na różne kategorie, wszystkie miasta są zestawione w kategorii gminy, gdzie
łącznie zaprezentowano pozycje
2473 gmin. Na podstawie tych
danych, twórcy rankingu ujęli
bardzo wysoko w skali całej Polski, jedną z gmin na terenie powiatu stargardzkiego...
Suchań najlepszy
w województwie
Chodzi o Suchań, który w
ogólnopolskim zestawieniu zajmuje miejsce tuż za pierwszą
dziesiątką, czyli 11. miejsce.
Jest to najlepszy wynik z całego woj. zachodniopomorskiego! Kolejne gminy z naszego regionu dzieli kilkadziesiąt pozycji, 2. miejsce zajęła gmina Sławoborze (65. miejsce w Polsce)
i Międzyzdroje (66. miejsce w
Polsce). Jeśli chodzi o najlepsze
gminy poniżej 20 tys. mieszkańców, to Suchań jest jeszcze wyżej i zajmuje 8. miejsce w kraju.
Wśród trzech pierwszych gmin
w tej kategorii mamy JST, której
zajęły odpowiednio pierwsze,
drugie i czwarte miejsce w ogól-

nym rankingu: Podkowę Leśną,
Łęknicę oraz Michałowice. Jednak miejsca w czołowej dziesiątce zajmują też Suchań, Repki i
Młynarze. Nie są to gminy, które
mogą pochwalić się najwyższymi wynikami z egzaminów czy
najlepszą dostępnością przedszkoli, choć też pod tym
względem mają ponadprzeciętne wyniki. Ich wysoka pozycja jest efektem niewielkich nierówności w wynikach uczniów
na egzaminach oraz świetnej jakości nauczania w gimnazjach.
Tym bardziej dla gminy Suchań
należą się ogromne brawa. Jeśli chodzi o klasyfikację w naszym powiecie, to drugie miejsce zajmuje gmina Kobylanka,
która przez twórców rankingu została umieszczona na 447.
miejscu. Podium zamyka gmina Marianowo, która w skali kraju zajmuje 608. pozycję.
Niewiele gorzej wypadła gmina Dobrzany, która uplasowała się na 626. miejscu w Polsce.
W grupie pierwszego tysiąca
miejsc znalazła się jeszcze gmina Ińsko, która została sklasyfikowana na 979. miejscu. Pozostałe gminy powiatu stargardzkiego wypadają już zdecydowanie gorzej. Gmina Chociwel zajęła (1385. miejsce), gmina Stara
Dąbrowa została sklasyfikowana
na 1871. pozycji, a gmina Dolice
na 2025. miejscu. Nisko w rankingu została ujęta gmina Stargard – 2041. miejsce, natomiast
najgorzej w tym zestawieniu wypada miasto Stargard, które zostało ujęte na 2379. miejscu.
KR

50 mln zł dla przedsiębiorców

Ruszył nabór wniosków
Przypominamy – w poniedziałek (17 sierpnia) rozpoczął się nabór wniosków do Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego. Nawet 160 000 zł na
bieżącą działalność mogą dostać właściciele mikro i małych przedsiębiorstw ze Stargardu. Bezzwrotne dotacje są także dedykowane samozatrudnionym. Dokumenty przyjmowane są tylko przez platformę internetową wup.witkac.pl.
Nabór rozpoczął się w poniedziałek (17 sierpnia) o 8:30
i potrwa do środy (19 sierpnia) do 15:00. Warto się pospieszyć – o zakwalifikowaniu
do dalszej weryfikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Na właścicieli firm czeka w sumie prawie 50 000 000 zł bezzwrotnego dofinansowania. Szczegółowe informacje można uzyskać
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, tel.: 91 42 56

123, 91 42 56 164, 91 42 56 163,
94 344 50 00, 94 344 50 26. Mikro i mali przedsiębiorcy mogą
otrzymać unijne wsparcie w
prowadzeniu działalności w
trakcie pandemii koronawirusa. To pomoc dla tych, którzy
w ciągu trzech kolejnych miesięcy (po 29.02.2020 r.) odnotowali spadek dochodów o minimum 50% w stosunku do
tego samego okresu w zeszłym
roku. Najmniejsza kwota dota-

cji to 7 845,11 zł – miesięczne
wsparcie osoby samozatrudnionej, a największa wynosi
164 747,31 zł – trzymiesięczna
pomoc dla małej firmy, utrzymującej w tym czasie maksymalne zatrudnienie. Również
Stargardzka Agencja Rozwoju
Lokalnego wspiera przedsiębiorców pożyczkami płynnościowymi.
Info: UM Stargard

511 407 627
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Kolejne pieniądze na sprzęt dla szkół

Wieści z gmin

Interaktywne tablice
i notatniki brajlowskie
W latach 2020-2024 kontynuowany będzie program „Aktywna tablica”. W pierwszym
roku będzie dofinansowany zakup laptopów do ewentualnego zdalnego nauczania – do
kwoty maksymalnie 14 tys. zł - zakłada projekt rządowej uchwały. Program obejmie
szkoły, które nie otrzymały wsparcia w poprzedniej edycji, a także m.in. szkoły, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Interaktywne tablice to kolejna nowość, która już pojawia się w polskich szkołach

Rząd przygotował projekt
uchwały w sprawie ustanowienia kolejnej edycji programu „Aktywna tablica”. Jest
też projekt rozporządzenia w
sprawie szczegółowych warunków, form i trybu jego realizacji. W myśl tych dokumentów rządowy program
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na
lata 2020–2024 „Aktywna tablica” obejmie: szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w
poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019, szkoły
ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, a także szkoły
podstawowe, w których uczą
się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Zadaniem programu będzie zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci:
nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz
narzędzi do terapii, tak, aby
wsparcie finansowe było dostosowane do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów i
nauczycieli, będących beneficjentami programu. W 2020
roku dystrybucja środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych komputerów przenośnych – laptopów obejmie typy szkół okreredakcja@dziennikstargardzki.pl

ślone w Programie oraz tych
uczniów i nauczycieli, którym sprzęt jest konieczny do
kształcenia na odległość. W
2020 roku będzie możliwy zakup przez organy prowadzące
i dyrektorów szkół tylko jednego rodzaju pomocy dydaktycznych – laptopów. - Umożliwi to w sytuacji ponownego
wystąpienia zagrożenia epidemicznego realizację kształcenia na odległość, a także
realizację w kolejnych latach
programu z uwzględnieniem
wymaganych od szkół funkcjonalności, ponieważ każda
szkoła przystępująca do programu powinna być wyposażona w co najmniej jeden
laptop przypadający na jeden
wnioskowany sprzęt – czytamy
w uzasadnieniu do projektów.
Kwota zaplanowana na 2020
rok umożliwi zakup około 10
tys. laptopów dla uczniów i
nauczycieli szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży
oraz szkół za granicą. W kolejnych latach możliwe będzie
dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych, projektorów, głośników oraz interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu
co najmniej 55 cali. W przypadku szkół ponadpodstawowych będzie to także wsparcie na zakup specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takich

jak: wirtualne laboratoria,
materiały do nauczania kodowania i robotyki, a w przypadku szkół, w których uczą
się uczniowie niepełnosprawni - np. notatników brajlowskich. Szkoły podstawowe,
które nie otrzymały wsparcia
finansowego w edycji 2017–
2019, oraz szkoły ponadpodstawowe otrzymają dotację w
maksymalnej wysokości do
14 tys. zł, szkoły podstawowe,
w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otrzymają
dotację w maksymalnej wysokości do 35 tys. zł, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze otrzymają dotację w
maksymalnej wysokości do
100 tys. zł. - Zróżnicowanie to
wynika z szacowanej, uśrednionej wyceny specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dla uczniów o specjalnych
potrzebach oraz wyceny specjalistycznych drukarek druku wypukłego możliwych do
zakupu przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze –
czytamy w uzasadnieniu do
projektu. Z rządowych wyliczeń wynika, że w ramach
przewidywanej łącznej kwoty
wsparcia finansowego na realizację zadania będzie możliwy zakup średnio dwóch zestawów zawierających tablicę interaktywną, projektor i
głośniki lub jednego zestawu
zawierającego interaktywny
monitor dotykowy i głośniki. Do udziału w programie
wymagany jest co najmniej
20 proc. wkład własny w wysokości co najmniej 20 proc.
zadania objętego wsparciem
finansowym. Wsparcie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii
dla uczniów będzie dotyczyło 5870 szkół ponadpodstawowych oraz 2670 szkół podstawowych. Przewiduje się, że
w 2020 roku do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół za granicą trafi
około 10 tys. laptopów.
KR

Chociwel
Stowarzyszenie Aktywny Międzychód postanowiło utworzyć
zbiórkę na pomoc Ewy i Marysi z Międzychodu. Pan Dariusz Wawrzyniak zapowiedział, że w ramach akcji przejedzie na rowerze 500
km zatrzymując się w różnych miejscowościach i prosząc ludzi o
wsparcie. 12 sierpnia dotarł do Chociwla, gdzie spotkał się z Burmistrzem Stanisławem Szymczakiem

Foto. Stowarzyszenie Kobylanka gminą dla swoich mieszkańców

Kobylanka
Członkowie facebookowej grupy Stowarzyszenie „Kobylanka
gminą dla swoich mieszkańców” informują, że w najbliższym czasie
lepiej nie jeździć przez las z miejscowości Morzyczyn do miejscowości Reptowo bowiem firma kładzie tam kabel 110 kV. W związku z tym na tym terenie można natrafić na niebezpieczne wykopy i
rozjechane drogi
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Wakacje na lotnisku dobiegły do mety

Zorganizowali wypoczynek
dla 110 dzieci
Zakończyła się siódma edycja „Wakacje na lotnisku” zapewniająca nieodpłatny wypoczynek dla dzieci w naszym mieście, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Potrzebny
Dom” i Urząd Miasta i Gminy Stargard.

Zakończyło się 47 Ińskie Lato Filmowe

Złota Rybka dla
Lecha Majewskiego
W niedzielę miał miejsce finał tegorocznej, wyjątkowej w
swojej formie ze względu na pandemię koronawirusa, edycji Ińskiego Lata Filmowego.
„Błąd Systemu” niemieckiej reżyserki Nory Fingscheidt.
W tym roku jedną z nagród festiwalu czyli Specjalną Złotką
Rybkę przyznano głównemu
gościowi reżyserowi Lechowi
Majewskiemu.
48 edycja festiwalu odbędzie się
w dniach od 6 do 15 sierpnia 2021
r.
(ps)

Wakacyjny czas dla 110 dzieci pod opieką wykwalifikowanej
kadry pozostawił piękne wspomnienia. Obiekty Szkoły Podstawowej nr 8 i Zespołu Szkół
nr 5 pozwoliły na zachowanie
wszelkich procedur przygotowanych przez służby sanitarne i zaleceń kuratorium co zaowocowało przebiegiem zajęć
bez żadnych zakłóceń. Przygotowany program wypoczynku na bazie aktywności fizycznej pozwolił na rozwijanie zainteresowań dzieci dzięki czemu
wystąpiła ogromna różnorodność zajęć tematycznych. Wycieczki turystyczne, rajdy piesze, zajęcia sportowe, rekreacyjne, plastyczne, muzyczne, literackie, historyczne, przyrod-

nicze i ekologiczne sprawiły że
każdy dzień był wyczekiwanym
wydarzeniem. Ogromne po-

dziękowania kierujemy dla kierownictwa i pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko-

munikacji za bezpieczny transport, pracownikom pasjonatom
Muzeum Archeologicznego i
Książnicy za niekonwencjonalne zajęcia odkrywające i rozwijające talenty dzieci. Włodarzom naszego miasta za środki
na zabezpieczenie wypoczynku.
Słowa uznania dla wykwalifikowanej kadry, która dbając o bezpieczeństwo, organizując zajęcia
podarowała dzieciom to co najcenniejsze - swoje serca.

Lech Majewski nagrodzony Złotą Rybką na 47 Ińskim Lecie Filmowym

Wraz z końcem Ińskiego Lata
Filmowego, do zwycięskich twórców kina powędrowały Złote Rybki, czyli główna nagroda festiwalu. Łącznie przyznano 4 Złote
Rybki. Pierwszą otrzymał polski
film „Supernova” w reżyserii Bartosza Kruhlika, natomiast najlepszą produkcją zagraniczną, zasługującą na uznanie organizatorów
i uczestników festiwalu okazał się

Jednym z gości festiwalu był Adam Woronowicz

Podczas spotkania z twórcami - prowadzący Krzysztof Spór, aktorka Dominika
Ostałowska oraz reżyser Lech Majewski

Z turystycznym pozdrowieniem
Joanna Suleja
kierownik wypoczynku

Poniedziałkowy poranek. Zwija się słynna festiwalowa jurta herbaciana. Do zobaczenia za rok....
511 407 627
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Obchody 100- lecia Bitwy Warszawskiej

Stargard pamięta o obrońcach naszej ojczyzny
W setną rocznicę bitwy polsko- bolszewickiej, która ocaliła odrodzoną Rzeczpospolitą i dalsze losy Europy mieszkańcy Stargardu, władze miasta i
powiatu zebrali się pod pomnikiem Stargardzianie Ojczyźnie, by uczcić pamięć Bohaterów decydującej batalii, która uchroniła kraj przed bolszewicką nawałą. Kwiaty pod pomnikiem złożyła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska razem z Ireną Agatą Łucką, Członkiem Zarządu Powiatu.
Pamięć bohaterskich obrońców, walczących na przedpolach Warszawy uczcili także przedstawiciele władz miasta z Ewą Sową, Zastępcą Prezydenta
Stargardu na czele a także delegacje wojskowego Garnizonu Stargard, służb mundurowych oraz instytucji miejskich i powiatowych.

Uroczystą Mszę św. sprawował proboszcz kolegiaty ks. dr Janusz Posadzy, po lewej ks. prałat Henryk Ozga
a po prawej proboszcz prawosławnej
parafii św. Piotra i Pawła ks. Jarosław
Biryłko

Obchodom wyjątkowej rocznicy 100- lecia Cudu nad Wisłą
planowano nadać zupełnie inną
oprawę. Obowiązujący stan epidemii zniweczył jednak przygotowane wcześniej scenariusze. Przestrzegając zasad bez-

Jubileuszowe obchody 100 lat
Bitwy Warszawskiej rozpoczęto pod pomnikiem Stargardzianie Ojczyźnie w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
W asyście kompanii reprezentacyjnej Garnizonu Stargard, wiązanki kwiatów złożyłi przedstawiciele władz miasta i powiatu,
służb mundurowych oraz instytucji miejskich i powiatowych.
Pamięć Bohaterów, którzy ocalili ledwo odrodzony kraj przed
bolszewickim najazdem uczczono salwą honorową. W intencji
poległych Bohaterów na przedpolach Warszawy oraz innych
pól bitewnych polsko- bolszewickiego frontu modlono się
także w Kolegiacie Najświętszej
Marii Panny Królowej Świata.
Zebranym w Kolegiacie szczególnie zapisały się w pamięci słowa homilii celebrującego
uroczystości ks. dr Janusza Posadzego, proboszcza kolegiackiej parafii, który w przejmują-

go, okazała się zbiórka Garnizonu Stargard na Rynku Starego Miasta. W jej trakcie dowódca garnizonu wręczył odznaczenia i awanse żołnierzom.
Dowodzący stargardzkim garnizonem płk. Jacek Rolak podkreślił, że w stulecie obchodów
Cudu nad Wisłą przyszło nam
się spotkać w zupełnie innych
okolicznościach, dyktowanych
stanem epidemii. Stąd skromna oprawa uroczystości, biorąc
pod uwagę konieczność zachowania bezpieczeństwa mieszkańców. Dowódca garnizonu
dziękował szczególnie żołnierzom za ich udział w akcjach
wsparcia służb medycznych i sanitarnych w warunkach pandemii. To nowa linia frontu, która
okazała się wyzwaniem dla jednostek stargardzkiego garnizonu. Nie zapomniał także o tych,
którzy na Bliskim Wschodzie

W trakcie uroczystej Mszy świętej za ojczyznę modlili się mieszkańcy miasta wraz z
przedstawicielami władz.

Licznie pojawili się także przedstawiciele młodego pokolenia, należący m.in. do
harcerstwa

Przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla wraz z przedstawicielami służb mundurowych

pieczeństwa sanitarnego, uroczystości miały inny, kameralny charakter. Może dzięki temu
przesłanie pamięci sprzed stu lat
zabrzmiało bardziej donośnie,
skłaniając do refleksji nad ceną i
wartością obronionej i utrzymanej wolności.

cy sposób przypomniał o religijnym, teologicznym i patriotycznym wymiarze wydarzeń na
przestrzeni dni 13- 15 i 18 sierpnia 1920 r.
Kolejnym punktem obchodów 100- lecia Bitwy Warszawskiej i święta Wojska Polskie-

Pod pomnikiem Stargardzianie Ojczyźnie złożono kwiaty

pod biało- czerwoną banderą
bronią podstawowych wartości
przypominając swoją postawą
o cenie wolności, wywalczonej
przed stu laty na polsko- bolszewickim froncie.
Info Powiat

Podczas zbiórki Garnizonu Stargard na Rynku Starego Miasta, dowódca garnizonu
wręczył odznaczenia i awanse żołnierzom
ogłoszenie

Nie zabrakło stosownej oprawy wojskowej
redakcja@dziennikstargardzki.pl
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Rusza nabór do Programu Społecznik

Rada Młodzieży z głosem doradczym
Po kilkumiesięcznej przerwie powraca tradycyjny nabór do Programu Społecznik na lata 2019-2021. Pula środków zarezerwowana na to rozdanie
pozwoli na realizację ponad 200 społecznych projektów. Nie zabraknie nowości, gdyż na wybór części projektów będzie miała wpływ Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Nabór potrwa od 19 do 30 sierpnia 2020 roku, wyniki z tego rozstrzygnięcia zostaną ogłoszone w
połowie września.
nie jak przy wcześniejszych naborach, mogą ubiegać się nie
tylko organizacje pozarządowe, ale również współpracujące
z nimi grupy nieformalne. Nabór potrwa od 19 do 30 sierp-

nia 2020 roku. Wyniki z tego
rozstrzygnięcia zostaną ogłoszone w połowie września. Społecznicy będą mogli ubiegać się
o mikrodotacje na pomysły realizowane od 23 września 2020

roku do 6 grudnia 2020 roku.
Dodajmy, że od początku trwania programu Społecznicy zrealizowali ponad 2 tys. różnych
społecznych akcji.
KR

Zakątek literacki

Czarownica na Rynku
Ciekawa propozycja dla miłośników literatury i tajemnic sprzed kilku wieków. W sobotę
22 sierpnia o 18:00 na Rynku Staromiejskim rozpocznie się spotkanie z Pawłem Wasiakiem – autorem książki o Sydoni. To szlachcianka pomorskiego rodu, którą oskarżono o
czary i spalono na stosie w 1620 r. Wstęp do „Zakątka literackiego” jest bezpłatny.

Część działań zaplanowanych w programie, ze względu na rygory sanitarne, została zatrzymana przez pandemię
koronawirusa. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogły jedynie korzystać ze
specjalnego naboru „Społecznik na Ratunek”, który skupiał
się na wspieraniu działań związanych z walką z Covid-19.
Przyznane dotacje zostały wtedy przeznaczone m.in. na organizację wsparcia psychologicznego czy zakup ozonatorów. Społeczniczki i Społecznicy, w ogłaszanym w sierpniu
naborze, będą mogli starać się
o środki z pierwszego filaru, a
więc mikrodotacje (dofinansowanie do 4 tys. zł). Łącznie na
ten cel Samorząd Województwa
Zachodniopomorskiego zarezerwował 900 tys. zł, w
tym ponad 10% tej kwoty zostanie przeznaczone na działania „młodzieżowe”. – Na Pomorzu Zachodnim chcemy budować otwartą społeczność, społeczeństwo obywatelskie. Dzięki Programowi Społecznik od
trzech lat rocznie realizujemy
setki wspaniałych inicjatyw –
proekologicznych, kulturalnych,
edukacyjnych i sportowych. Jesteśmy otwarci na głos młodych
ludzi. Czas kwarantanny pokazał, że młodzież chętnie angażuje się w działania społeczne
i wolontarystyczne, dodatkowo
tworząc różnego rodzaju aplikacje i grupy kontaktowe. Chcemy wzmacniać kompetencje liderskie młodych ludzi, angażować w działania obywatelskie
– mówi Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

Olgierd Geblewicz. Program
Społecznik, podobnie jak wcześniej, realizowany jest w podziale na pięć subregionów, tak
by środki mogły trafić do każdego powiatu i gminy Pomorza Zachodniego. W tym rozdaniu jednak na wybór części
projektów będzie miała wpływ
Rada Młodzieży Województwa
Zachodniopomorskiego. Pełnić
będzie funkcję „głosu doradczego”. RMWZ działa przy Sekretariacie ds. Młodzieży WZ,
jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez marszałka. W
skład obecnej kadencji wchodzi 21 kobiet i 19 mężczyzn,
którzy reprezentują młodzieżowe organizacje pozarządowe, młodzieżowe rady miast i
gmin oraz organizacje działające na rzecz młodzieży, takie jak
samorządy uczniowskie i organizacje akademickie. Młodzież
zarekomenduje do dofinansowania po 5 projektów z każdego
subregionu (wcześniej projekty pod względem formalnym i
merytorycznym oceni komisja
konkursowa). Rada szczególnie zwracać będzie uwagę na
działania zwiększające zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, wzmacniające świadomość
obywatelską uczniów i studentów oraz pobudzające młodych
do tworzenia własnych inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia. Dotyczyć to będzie takich obszarów jak: nowe technologie i innowacje, polityka
klimatyczna, walka z wykluczeniem społecznym czy aktywności obywatelskie. O środki z
Programu Społecznik, podob-

Spotkanie odbędzie się na
Rynku Staromiejskim, a w przypadku niesprzyjającej pogody –
w Piwnicy Towarzystwa Przyjaciół Stargardu (Ratusz). Paweł Wasiak opowie czytelnikom

o pracy nad książką i przybliży
nieco postać Sydoni von Borck.
To ciekawa propozycja zarówno
dla miłośników lokalnej historii, jak i osób, które dopiero chcą
poznać tę postać. Podczas spo-

tkania będzie można także kupić
książkę „Sydonia z Wilków Borków” i jeszcze bardziej zagłębić
się w dzieje znanej zachodniopomorskiej czarownicy.
Info: UM Stargard

511 407 627
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Koszykówka

Bieg charytatywny

PGE Spójnia zagrała w Toruniu „Lecę na 20 lecie
SSW Collegium
Balticum”
Ekstraligowa PGE Spójnia Stargard wzięła udział w 3-dniowym XVIII Memoriale Wojciecha Michniewicza. Zremisowała ze Stalą Ostrów Wlkp. 94:94, przegrała z Anwilem
Włocławek 90:95 i z gospodarzem imprezy, Polskim Cukrem Toruń, 77:79.

Filip Matczak występował w charakterystycznej masce na twarzy

Odwołany pojedynek ze Stelmetem Zielona Góra, podczas
którego koszykarze PGE Spójni Stargard mieli się po raz
pierwszy w nowym sezonie
zaprezentować własnym kibicom, wywołał sporo dalszych
reperkusji. Z powodu obecności koronawirusa u jednego z
graczy Śląska Wrocław, część
stargardzkiego zespołu musiała poddać się kwarantannie.
Zawodnikom przeprowadzono
testy. Nastąpiła także przerwa
w regularnych treningach. Na
szczęście wszystkim koszykarzom PGE Spójni wyszły negatywne wyniki testów, po czym
Sanepid zadecydował o zdjęciu
obowiązku kwarantanny.
Podopieczni Jacka Winnickiego spokojnie mogli kontynuować przygotowania do sezonu 2020/2021. A ich kolejnym etapem był udział w 18
edycji Memoriału Wojciecha
Michniewicza w Toruniu. W
mieście Kopernika rywalami
stargardzkiej drużyny były topowe zespoły Energa Basket
Ligi - Anwil Włocławek, Stal
Ostrów Wielkopolski i Twarde
Pierniki Toruń.
Pierwszym, piątkowym rywalem PGE Spójni Stargard

redakcja@dziennikstargardzki.pl

była ostrowska Stal. Do tej gry
biało-bordowi przystąpili w
pełnym składzie. W specjalnej masce wystąpił Filip Matczak, który kilka dni wcześniej
podczas treningu doznał złamania nosa. Na parkiecie pojawiła się także pełna czwórka
obcokrajowców, tj.: Ricky Tarrant, Omari Gudul, Baylee Steele i Wayne Blackshear. Przez
większą część spotkania prowadzenie należało jednak do
rywala. Stalowcy prezentowali zróżnicowaną koszykówkę
i w pewnym momencie objęli nawet przeszło 20-punktową
przewagę. Sygnał do ataku w
szeregach PGE Spójni dał jednak Steele trafiając z dystansu. Pod koszem coraz lepiej radził sobie także Tarrant. Dobre zawody rozgrywali również
Blackshear i Kacper Młynarski,
który w całym meczu rzucił 4
trójki. Dzięki temu stargardzianie doszli rywala i objęli nawet prowadzenie. Ostatecznie
mecz zakończył się jednak nietypowym w koszykówce remisem, 94:94.
Dzień później koszykarze
PGE Spójni rywalizowali z byłym mistrzem Polski, Anwilem
Włocławek. Przez trzy kwarty zdecydowanie przeważali w
tej konfrontacji. Wykorzystywali każde potknięcie bardziej
doświadczonego rywala. Wykazywali się doskonałą skutecznością. Świetnie prezentowali się przede wszystkim Filip Matczak i Młynarski. W
pewnym momencie trzeciej
kwarty Spójnia prowadziła nawet 66:42. W ostatniej odsłonie straciła jednak impet. Za
pięć przewinień parkiet opuścili Matczak i Gudul. Ponadto urazów doznali Mateusz Kostrzewski i Tarrant. W grze nie
uczestniczył Blackshear. W tej

sytuacji na placu boju pozostała stargardzka młodzież, która nie potrafiła nawiązać wyrównanej walki z doświadczonym rywalem. Anwil wygrała
tą część 32:8 i cały pojedynek
95:90.
Na zakończenie podopiecznych Jacka Winnickiego czekała batalia z gospodarzami. Faworytem pojedynku byli przyjezdni ze Stargardu, ale spotkanie nie ułożyło się po myśli
biało-bordowych. PGE Spójnia grająca bez Kostrzewskiego i Tarranta rozegrała przeciętne spotkanie i przegrała po
zaciętej końcówce, 77:79. Nie
pomogła wysoka skuteczność
Blackshera, który w całym spotkaniu uzyskał 20 punktów, a
także niezła postawa Tomasza
Śniega, Omari Gudula czy Steele`a.
Ostateczny bilans biało-bordowych na turnieju w Toruniu
to zatem jeden remis i dwie porażki. Z udziału w zawodach
można jednak wynieść wiele
pozytywnych aspektów. Przypomnijmy, że sezon EBL rozpocznie się 27 sierpnia meczem w Stargardzie, w którym
PGE Spójnia podejmie Start
Lublin.
M.B.

Arged BM Slam Stal Ostrów
Wielkopolski - PGE Spójnia
Stargard 94:94 (33:17, 22:20,
20:23, 19:34)
PGE Spójnia: Ricky Tarrant
23, Kacper Młynarski 21, Wayne Blackshear 20, Baylee Steele 9, Omari Gudul 8, Mateusz
Kostrzewski 7, Filip Matczak 2,
Tomasz Śnieg 2, Szymon Walczak 2.
Anwil Włocławek - PGE
Spójnia Stargard 95:90 (24:25,
15:31, 24:26, 32:8)
PGE Spójnia: Filip Matczak
23, Kacper Młynarski 20, Ricky
Tarrant 12, Mateusz Kostrzewski 11, Baylee Steele 9, Szymon
Walczak 5, Tomasz Śnieg 4,
Dominik Grudziński 3, Omari
Gudul 3, Szymon Szmit 0.
Polski Cukier Toruń - PGE
Spójnia Stargard 79:77 (17:24,
21:12, 22:20, 19:21)
PGE Spójnia: Wayne Blackshear 20, Baylee Steele 17, Tomasz Śnieg 15, Omari Gudul
11, Szymon Walczak 9, Filip
Matczak 5, Dominik Grudziński 0, Kacper Młynarski 0, Szymon Szmit 0.

Z dumą informujemy Państwa o Jubileuszu 20-lecia istnienia Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum.
Pragniemy uczcić ten wyjątkowy czas … biegając!

Gorąco zapraszamy miłośników aktywności fizycznych:
biegania, nordic walking, i nie
tylko do aktywnego udziału w
Biegu 20-lecia na 2,5 km lub 5
km.
Wydarzenie ma charakter
charytatywny bowiem minimum 5 zł z każdej opłaty startowej zostanie przekazane na
wsparcie Julki, mieszkanki Stargardu, podopiecznej Rotary
Club Stargard.
Dziewczynka urodziła się
jako wcześniak z Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym z niedowładem spastycznym, podwiniętymi stawami biodrowymi i końskim ustawieniem stóp.
Nasza mała wojowniczka przeszła już dwie operacje – obu
stawów biodrowych, a na przełomie lutego/marca operacyjną
korektę ustawienia stóp.
Program wydarzenia zakłada
3 biegi na dystansie 2,5 km, 5
km oraz Nordic Walking 5 km.
Biegi odbywać się będą ścieżkami spacerowymi Parku Kasprowicza.
Imprezy towarzyszące: Strefa
Dziecka, Bieg dla najmłodszych
wokół Pomnika 3 Orłów.
Przygotowano ciekawe nagrody: Medal upamiętniający
20-lecie dla wszystkich zgłoszonych uczestników, którzy ukończą bieg. Puchar dla zwycięzcy,
odpowiednio w kategorii kobiet

i mężczyzn na wszystkich dystansach.
Wydarzenie odbędzie się 5
września w godzinach 14.0017.00. Organizatorzy przewidują, że w wydarzeniu udział weźmie 150 osób.
Rejestracja uczestników odbywa się elektronicznie poprzez
stronę www.protiming24.pl. W
przypadku posiadania przez
Organizatora wolnych numerów startowych będzie możliwość zapisu i opłaty w biurze
informacji, w budynku Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61
c w Szczecinie dnia 4 września
w godzinach: 16.00-18.00. W
dniu biegu 5 września w Biurze
Zawodów – Park Kasprowicza
w godzinach: 13.00-15.00.
Numery startowe będzie można odebrać 4 września w godzinach 16.00-18.00 w biurze informacji, w budynku Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium
Balticum przy ulicy Mieszka I
61 C lub bezpośrednio w dniu
biegu w godzinach 13.00-14.00.
Przy odbiorze należy mieć dowód uiszczenia opłaty startowej
oraz dokument potwierdzający
tożsamość.
Wszelkie informacje na temat wydarzenia można również znaleźć na stronie www.
cb.szczecin.pl
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Pucharowy horror bez happy-endu

Błękitni postraszyli
dwukrotnego mistrza kraju
II-ligowi piłkarze Błękitnych Stargard przyzwyczaili kibiców w całym kraju do wspaniałych występów w rozgrywkach o Puchar Polski. W minioną sobotę na własnym boisku
stworzyli kolejny wyśmienity spektakl w pojedynku z beniaminkiem ekstraklasy, Wartą
Poznań. Byli krok od awansu, prowadzili 3:1, ale ostatecznie polegli po długiej serii rzutów karnych i zostali wyeliminowani.

Dawid Polkowski wraz z resztą drużyny cieszą się ze strzelenia bramki na 2-1

Na stadionie przy ul. Ceglanej
w Stargardzie legły w ostatnich
latach już takie firmy jak Cracovia, Lech Poznań czy Wisła Kraków. W sobotę mało brakowało,
aby podobny los spotkał świeżo upieczonego ekstraklasowicza, Wartę Poznań. Stargardzcy
Błękitni prowadzili na 25 minut
przed końcem spotkania, 3:1. Pozwolili jednak dwukrotnemu mistrzowi Polski na doprowadzenie
do wyrównania, a później przegrali dramatyczny konkurs rzutów karnych.
Do meczu 1/32 Totolotek Pucharu Polski Błękitni przystąpili w odmienionym składzie. W
wyjściowej jedenastce wybiegło
trzech nowych zawodników –
Oskar Ryk, Marcin Rajch i Błażej Klimek. Do drużyny powrócił także Michał Cywiński, który
w miniony weekend ożenił się.
Z ławki biało-niebieskich prowadzili Jarosław Piskorz z Tomaszem Grzegorczykiem. Gospodarze rozpoczęli więc mecz
z ogromnym animuszem. Już w
pierwszej połowie kilka razy zagrozili bramce przeciwnika. Blisko powodzenia była akcja zakończona strzałem Mateusza
Bochnaka. Z dystansu nieznacznie chybili ponadto Oskar Ryk i
Dawid Polkowski. Bramkę otwierającą wynik strzelili jednak
przyjezdni. W niegroźnie wyglądającej sytuacji, były zawodnik
Błękitnych, Gracjan Jaroch pokonał fatalnie interweniującego
Mariusza Rzepeckiego.
Błękitni po przerwie rzucili się do odrabiania strat i szybko doprowadzili do wyrównania. W 53. minucie Oskar Ryk

znakomitym prostopadłym podaniem obsłużył Bochnaka, a
ten sprytnym strzałem nie dał
szans bramkarzowi Warty. Niespełna 10 minut później z rzutu wolnego w okienko trafił Dawid Polkowski, a żeby tego było
mało trzy minuty później Hubert Krawczun płaskim uderzeniem zza pola karnego doprowadził do wyniku 3:1 dla Błękitnych. Wydawało się, że mecz jest
pod kontrolą ambitnie i skutecznie grających stargardzian. Wystarczyły jednak dwa momenty
nieuwagi, aby drużyna z Wielkopolski wyrównała stan meczu. W 77. minucie Mateusz Kuzimski wcisnął do bramki piłkę
odbitą wcześniej od poprzeczki, natomiast w 85. minucie znakomite uderzenie Adriana Laskowskiego doprowadziło do
dogrywki.
30 dodatkowych minut nie
przyniosło rozstrzygnięcia. Biało-niebiescy ograniczali się
w nich do obrony. Raz z pola
bramkowego piłkę wybił Jakub Ostrowski wyręczając w ten
sposób bramkarza. Natomiast

Mecz z Wartą miał dramatyczny przebieg.

w odpowiedzi Bochnak z ostrego kąta trafił w bramkarza Warty. O awansie do II rundy decydowały zatem rzuty karne, a ich
bohaterami byli bramkarze obu
ekip. W przedłużonym do siedmiu serii konkursie Mariusz
Rzepecki obronił dwie jedenastki, podobnie jak goalkeeper poznańskiej Warty, Daniel Bielica, który odbił strzały Damiana
Niedojada i Rajcha. Jedno pudło zanotował ponadto Hubert
Krawczun. Warta wygrała w ten
sposób konkurs jedenastek 5:4 i
awansowała do następnej rundy
Pucharu Polski.
M.B.

Błękitni Stargard – Warta Poznań 3:3 (0:1), karne 5:6
Bramki: Bochnak (53`), Polkowski (62`), Krawczun (65`)
– Jaroch (35`), Kuzimski (77`),
Laskowski (85`)
Rzuty karne: Kupczak (0:1),
Krawczun (0:1), Laskowski
(0:2), Polkowski (1:2), Kuzimski (1:2), Ostrowski (2:2), Kieliba (2:3), Niedojad (2:3), Handzlik (2:3), Bochnak (3:3), Fiedosewicz (3:4), Ryk (4:4), Rybicki
(4:5), Rajch (4:5)
Żółte kartki: Krawczun, Rajch
– Czyżycki, Handzlik, Kuzimski,
Fiedosewicz
Błękitni: Rzepecki – Sitkowski, Klimek (91` Bednarski),
Ostrowski, Theus - Krawczun,
Polkowski, Rajch, Ryk, Cywiński (81. Niedojad) - Bochnak.
Warta: Bielica – Kuzdra (77`
Fiedosewicz), Kieliba, Kupczak, Kiełb, Laskowski, Czyżycki, Smykowski (66` Handzlik),
Janicki (66` Szmyt), Jakóbowski
(54` Rybicki), Jaroch (53` Kuzimski).

Oskar Ryk rozegrał dobry mecz i wykorzystał jedenastkę

Paulina Socha
odeszła do wieczności

Zmarła piłkarka
Błękitnych Stargard
Kilka dni temu dotarła do nas smutna informacja. Przedwcześnie, w wieku 26 lat zmarła piłkarka Błękitnych Stargard, Paulina Socha. Reprezentowała barwy stargardzkiej
drużyny z przerwami od 2013 roku.
- Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej zawodniczki Pauliny Sochy, która
zmarła 11 sierpnia w Szczecinie
– taką informację na profilu facebookowym przekazali Błękitni Stargard. Paulina urodziła się
w Rawie Mazowieckiej, rozpoczynała swoją drogę piłkarską
w klubie Dargfil Tomaszów Mazowiecki. Zawodniczką KP Błękitni Stargard została we wrześniu 2013 roku i grała w star-

gardzkim zespole w rozgrywkach pierwszej i drugiej ligi kobiet. Następnie po rocznej przerwie wróciła do gry w Stargardzie w 2019 roku. Rozegrała 56
spotkań ligowych, spędzając na
boisku 4360 minut i strzelając 4
bramki. Grała w koszulce z nr 5.
- Łącząc się w żałobie i smutku
chcielibyśmy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim - przekazał profil
kobiecej sekcji Błękitnych.
M.B.

Paulina Socha
511 407 627

1
13

18-20.8.2020

INFORMATOR LOKALNY

Zmiany w szeregach
stargardzkiego II-ligowca

Informacja turystyczna

Czterech nowych
piłkarzy w Błękitnych
W minionych dniach włodarze Błękitnych Stargard podpisali
kontrakty z czterema nowymi zawodnikami, którzy wzmocnią szeregi stargardzkiego II-ligowca w sezonie 2020/21. Do
kadry dołączyli napastnicy, Damian Niedojad, Marcin Rajch,
pomocnik Oskar Ryk i obrońca Błażej Klimek.

Błażej Klimek

Po zakończonym sezonie
2019/2020 z drużyny stargardzkich Błękitnych odeszło kilku kluczowych graczy. Przede
wszystkim klub rozstał się z najlepszym strzelcem, wychowankiem klubu, Wojciechem Fadeckim, który przeniósł się do
trzecioligowej Radunii Stężyca.
Kontraktów z biało-niebieską
ekipą nie przedłużyli również
Paweł Łysiak, Krystian Sanocki, Jakub Szrek czy Hubert Sadowski. Paweł Łysiak otrzymał
angaż u spadkowicza z ekstraklasy, Koronie Kielce, Krystian
Sanocki odszedł do II-ligowego katowickiego GKS-u, Jakub
Szrek awansował szczebel wyżej i będzie występował w I-ligowej Odrze Opole, Patryk Paczuk zagra w Polonii Warszawa, natomiast Hubert Sadowski powrócił do Pogoni Szczecin.
Zespół prowadzony przez
tercet szkoleniowy – Adam Topolski, Tomasz Grzegorczyk,
Jarosław Piskorz wymagał więc
uzupełnień w składzie. I w minionych dniach klub zakontraktował czterech nowych zawodników. Pierwszym z nich
jest napastnik Damian Niedojad urodzony w 1994 roku,
który przez siedem sezonów
strzelał bramki dla III-ligowej Lechii Dzierżoniów. Następnie występował w II-ligowym Rozwoju Katowice, a
ostatnio w Skrze Częstochowa. Miał także reprezentować
barwy warszawskiej Polonii,
ale z uwagi na panującą epidemię zdołał zadebiutować tylko
w jednym spotkaniu. Drugim
redakcja@dziennikstargardzki.pl

napastnikiem sprowadzonym
przez Błękitnych Stargard jest
21-letni Marcin Rajch. To zawodnik, który rozegrał w barwach Chojniczanki 8 spotkań
na szczeblu I ligi. Wcześniej
grał także w Radunii Stężyca
czy Czarnych Pruszcz Gdański, a jest wychowankiem Gryfa 2009 Tczew.
Szeregi obronne Błękitnych
ma wzmocnić 20-letni młodzieżowiec Błażej Klimek, który w poprzednim sezonie reprezentował Elanę Toruń. W
barwach tej drużyny rozegrał
dwa spotkania w II lidze i jedno w Pucharze Polski. Wcześniej występował także w Skrze
Częstochowa, Hutniku Szczecin, Rekordzie Bielsko Biała
czy czeskiej MFK Karvina. Piłkarzem Błękitnych został po-

Damian Niedojad

nadto urodzony w 1999 roku
Oskar Ryk, który został wypożyczony na rok z Arki Gdynia. Ten ofensywny pomocnik
ubiegły sezon spędził w Olimpii Elbląg, gdzie rozegrał 21
spotkań. Stargardzkiej publiczności zaprezentował się również sezon wstecz jako gracz
Gryfa Wejherowo.
Wszyscy wymienieni zawodnicy pozytywnie zaprezentowali się podczas testów. Są perspektywiczni, szybcy i przebojowi i powinni stanowić spore wzmocnienie dla II-ligowej
drużyny Błękitnych Stargard.
Mecz z Wartą Poznań Ryk,
Rajch i Klimek rozpoczęli w
wyjściowym zestawieniu, natomiast Niedojad pojawił się
na placu gry w II połowie.
M.B.

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

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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NIERUCHOMOŚCI

• Działki budowlane w Grzędzicach, 4 km od Stargardu.
Uzbrojone, wydane warunki zabudowy. Tel. (91) 57641-10, lub 695-986-397
• Cisewo działka pod budowę 1000 m2. 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 silnik do łódki Wietierok 83. Sprawny, nie używany od
6 lat. Tel. (91) 579-11-45
• 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
• 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
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
PRACA

• 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 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
• 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
511 407 627
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18-20.8.2020
Apteki Dyżurne
w Stargardzie
dyżur rozpoczyna się o godz. 8:00 rano
i kończy o godz. 8:00 następnego dnia

ZATRUDNI

18.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

KSIĘGOWĄ NA PEŁNY ETAT

19.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
20.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29

mgr farm.

21.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
22.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
23.08.2020 r. „Centrum Zdrowia”
ul. Piłsudskiego 90
91-578-13-29
24.08.2020 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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